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إن العربيةعلم الصرفمهميفاللغة قالبعضالعلماء. كما
أبوها" والنحو العلوم فمنشغلبعلو".الصرفأم العربيةويريدم

الصرف ومن.أنيفهمهحقالفهمفالبدعليهأنيعرفهذا
ال تدفعيتاألسباب البحث هذا لكتابة تدريسالباحثة أن

وال القياسية، الطريقة يتوقفعلى الزاهدين دار الصرفمبعهد
حىتيكونمعظم يدرسنفيهالطالباتيستعملاملدرسسواها
الفهم التصريفحق باملللواليفهمون تلكاملشكالت. على

تدفعالباحثةأنتبحثعناستخدامطريقةحلاملشكلةبوسلة
واهلدفمن.بيففهمالتصريفلوحةاجليوبلرتقيةقدرةالطال



 ف

الطالبات قدرة ترقية هيمعرفة الرسالة يفتدريستصريفهذه
اجليوب لوحة بوسيلة املشكلة حل طريقة بتطبيق األفعال ويف.

أمااجملتمعيف.اإلستبانةوباالختبارةباحثالتمجعالبياناتقام
الط مجيع البحثفهو لبةهذا معهديف الزاهدين موعددهدار

الباط113 اليتأخذ. العينة الباحثهتوأما فنعرف.ةالبط11ةا
تطبيقطريقةحلاملشكلةبوسيلةلوحةمننتائجهذاالبحثأن

 الطالباتياجليوب قدرة لرتقية فعاال تصريفكون تدريس يف
األفعال مطابق وهذا ، على يدل ت (-13،123)اختبار

 الداللة Sig.(2،22))ومستوى الفرض(2،22< ولذلك
مقبول البديلة والفروض مردود الطالباتوالصفري استجابات

ىفتدريس بوسيلةمرتفعة تصريفاألفعالبطريقةحلاملشكلة
الزهدين دار مبعهد اجليوب لوحة ألن. مقبول الفرض هذا

حل بطريقة األفعال تصريف تدريس يف راغبات الطالبات
.املشكلةبوسيلةلوحةاجليوب
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ABSTRACT 

Title :  The Application of Problem Solving Method 

with  Pocket Board Media in Learning Tasrif 

Al-af’al 

Name :  Lisa Rosida 

NIM :  160202051 

 Sharaf is important in the Arabic language. As some 

scholars have said, “Sharaf is the mother of science and 

Nahwu of her father.” Whoever engages in Arabic science 

and wants to understand the right to understand, he must 

know this Sharaf. One of the reasons that prompted the 

researcher to write this research is that teaching Sharaf at 

the Daruzzahidin Institute depends on the standard method, 

and the teacher does not use the other until most of the 

students study in it with boredom and do not understand the 

discharge the right to understand. These problems should 

motivate the researcher to search for using the problem-

solving method with the pocket plate method to upgrade 

students' ability to understand discharge. The aim of this 

thesis is to know the promotion of female students' ability to 

teach sharaf by applying the method of solving a problem 

by means of  pocket plate. In data collection, the researcher 

conducted the test and the questionnaire. As for the 

community in this research, it is all the students at the 

Daruzzahidin Institute, and they are 183 students. As for the 

sample, the researcher took 18 students. We know from the 

results of this research that applying the problem-solving 

method by means of the Pocket plate is effective to upgrade 

the students ’ability to teach sharaf, and this corresponds to 

a test that indicates (-13,923) and the level of significance 
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(Sig. (0.05> 0.00) and therefore the assumption Sharaf 

yielding and alternative assumptions is acceptable. The 

responses of female students are high in teaching sharaf of 

the problem-solving method by means of the pocket plate at 

the Daruzzahidin Institute. This assumption is acceptable 

because female students are willing to teach the sharaf  in a 

way to solve the problem by means of the Pocket plate.  
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ABSTRAK 

Judul : Penerapkan Metode Pemecahan    Masalah 

Dengan Menggunakan Media Papan Saku Dalam 

Pengajaran Tasriif Fiil (Studi Eksperimen di 

Dayah Daruzzahidin Aceh Besar) 

Nama    :  Lisa Rosida 

Ilmu Sharaf penting dalam bahasa Arab. Seperti 

yang dikatakan beberapa cendekiawan, “Sharaf adalah ibu 

ilmu pengetahuan dan Nahwu ayahnya.” Siapa pun yang 

terlibat dalam ilmu Arab dan ingin memahami dengan baik, 

ia harus mengetahui sharaf. Salah satu alasan yang 

mendorong peneliti untuk menulis penelitian ini adalah 

bahwa pengajaran sharaf di ma’had Daruzzahidin 

tergantung pada metode Qiyasiyah, dan guru tidak 

menggunakan metode yang lain sampai sebagian besar 

siswa belajar di dalamnya mengalami kebosanan dan tidak 

memahami sharaf dengan sebaiknya. Masalah-masalah ini 

memotivasi peneliti untuk menggunakan metode pemecahan 

masalah dengan media papan saku untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami tasrif. Tujuan dari 

karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 

perempuan pembelajaran tasrif fiil dengan menerapkan 

metode pemecahan masalah dan media papan saku. Populasi 

adalah seluruh siswa Dayah Daruzzahidin dan peneliti 

memilih 18 siswi kelas empat untuk menjadi sampel. Dalam 

pengumpulan data, peneliti melakukan tes dan kuesioner. 

Kita tahu dari hasil penelitian ini bahwa penerapan metode 

pemecahan masalah dengan menggunakan papan saku 

efektif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

NIM     : 160202051 
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pembelajaran tasrif fiil, dan ini identik dengan tes yang 

menunjukkan (-13.923) dan tingkat signifikansi (Sig. (0,05> 

0,00) Oleh karena itu, hipotesis nol dapat ditolak dan 

hipotesis alternatif dapat diterima. Respon siswa perempuan 

sangat tinggi dalam pembelajaran tasrif fiil dengan metode 

pemecahan masalah dan menggunakan media papan saku di 

dayah Daruzzahidin. Asumsi ini dapat diterima karena siswa 

perempuan senang pembelajaran tasrif fiil dengan metode 

memecahkan masalah dengan menggunakan papan saku.



 
 

1 
 

 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ

الصوت : ومعناها. لغى ولغات ولغون: اللغة جتمع على
( ماال يعتد به)بالشئ واخلطأ والسقط ( الولوع)مطلقا واللهج 

بأهنا أصوات  واللغة يف االصطالح قد عرفها ابن جىن. والنطق
وأما بعض احملدثني يعرفه بأهنا . يعرب هبا عن كل قوم عن أغراضهم

نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون ويتفاعل أعضاء 
    .اجملموعة االجتماعية املعينة

اللغة العربية منظومة كربى، هلا أنظمة متعددة، فلها  
ت مع صوت، وهلا نظامها الصويت املوزع توزيا ال يتعارض فيه صو 

نظامها التشكيلي الذي ال يتعرض فيه موقع مع موقع، وهلا 
نظامها الصريف الذي ال تتعرض فيه صيغة مع صيغة، وهلا نظامها 
النحوي الذي ال تتعرض فيه قاعدة مع قاعدة، وهلا بعد ذلك 
                                                                                                                        

ص .(2 91، بندا أشيه )، اضرات في علم اللغةحمخباري مسلم،  1
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نظام للمقاطع، ونظام للنرب، ونظام للتنغيم، فهي منظومة كربى 
 9.وظيفية بالتعاون مع النظام األخرى يؤّدي كل نظام منها

والنستطيع أن نفهم اللغة العربية إال مبعرفة علوم اللغة 
العربية، منها علم بأصول تعرف به صيغ الكلمات العربية 

علم الصرف مهم يف اللغة   .حواهلا اليت ليست بإعراب والبناءوأ
الصرف أم العلوم والنحو "كما قال بعض العلماء . العربية
العربية ويريد أن يفهمه حق الفهم فال بد م فمن شغل بعلو ".أبوها

عليه أن يعرف هذا الصرف، كما أنه تُتعلَّم يف أكثر املدارس 
 .واملعاهد يف إندونيسيا

الطلبة علم الصرف معهد  هاومن املعاهد اليت يتعلم في
ووجدت الباحثة بعد أن تالحظ فيه أن تدريس . دار الزهدين

ار الزاهدين يتوقف على الطريقة القياسية، وال الصرف مبعهد د
يدرسن فيه  الطالباتيستعمل املدرس سواها حىت يكون معظم 

                                                                                                                        
. (2 91، بندا أشيه ) .اضرات في علم اللغةحمخباري مسلم،  9

 5ص
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 7. ص ،(9115احلديث، 
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بامللل وال يفهمون التصريف حق الفهم، على تلك املشكالت 
تدفع الباحثة أن تبحث عن استخدام طريقة حل املشكلة بوسلة 

سة درا) لوحة اجليوب لرتقية قدرة الطالب يف فهم التصريف 
 (.   جتريبية مبعهد دار الزاهدين

 البحث سؤاال -ب

 :أما أسئلة البحث يف هذه الرسالة فهي كما يلي

لة لوحة اجليوب تكون يهل تطبيق طريقة حل املشكلة بوس  - 
يف تدريس تصريف األفعال مبعهد ات بالفعالة لرتقية قدرة الط

 دار الزهدين ؟
املشكلة بوسلة لوحة إىل طريقة حل ات باللطاكيف استجابة   -9

 اجليوب يف تدريس تصريف األفعال مبعهد دار الزاهدين ؟

 البحث هدفا -ج

 :كما يلى  يالبحث من هذه الرسالة فه هدفأما        
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لة لوحة يتطبيق طريقة حل املشكلة بوس فعالية التعرف على - 
يف تدريس تصريف األفعال ات باللطااجليوب لرتقية قدرة 
 مبعهد دار الزاهدين 

إىل طريقة حل املشكلة  اتباللطااستجابة  التعرف على -9
لة لوحة اجليوب يف تدريس تصريف مبعهد دار يبوس

 .الزاهدين

 أهمية البحث -د

 : وأما أمهية هذا البحث وهي

 للمدرس - 

أن يكون هذا البحث مفيدا عند املدرس يف تعليم اللغة 
 ية للتصريف األفعال العرب

 للطلبة  -9

أن يكون هذا البحث مهما لرتقية دوافع الطلبة وترقية 
قدرهتم يف تعلم للتصريف األفعال بتطبيق طريقة حل 

 .املشكلة ووسلة لوحة اجليوب
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 للباحثة - 

 أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة املعرفة
 

 رينخللباحثني األ -4

الباحثني  أن يكون هذا البحث مفيدا لتشجيع
األخرىني بطبيق طريقة حل املشكلة بوسلة لوحة اجليوب يف 

 .تدريس تصريف األفعال

 افتراض وفروضه - ه

يف هذا البحث على  ةالباحث تواعتمد       
طريقة حل املشكلة  طبيقتبثر كثريا ؤ االفرتاضات أن جناح التعليم ي

وأما الفرض  .لة لوحة اجليوب يف تدريس تصريف األفعاليبوس
 :الذي افرتضته الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي

لة يأن تطبيق طريقة حل املشكلة بوس : الفرض البديل . 
الطلبة على  قدرة لوحة اجليوب تكون فعال يف ترقية
 تصريف األفعال مبعهد دار الزاهدين
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لة يأن تطبيق طريقة حل املشكلة بوس :الفرض الصفري  .9
الطلبة على  قدرة عال يف ترقيةكون فيال لوحة اجليوب 

 تصريف األفعال  مبعهد دار الزاهدين
 مرتفعة ىف الطالب انت استجاباتك : الفرض البديل  . 

لة لوحة يطريقة حل املشكلة بوسبتصريف األفعال  دريست
 اجليوب مبعهد دار الزهدين 

ال تكون  الطالب انت استجاباتك: الفرض الصفري .9
طريقة حل املشكلة بتصريف األفعال  دريست مرتفعة ىف

 لة لوحة اجليوب مبعهد دار الزهدينيبوس
 

 حدود البحث -و
 يقتصر موضوع هذا البحث على : احلد املوضوعي - 

لوحة اجليوب يف  لةيتطبيق طريقة حل املشكلة بوس
يف مبعهد دار ( دراسة جتربية) تدريس تصريف األفعال

 الزاهدين 
مبعهد دار الزهدين يقتصر هذا البحث  : احلد املكاين  -9

 . رابعيف الصف ال
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دام هذه الطريقة تقوم الباحثة باستخ:  احلد الزماين  - 
 .م  2/9191 91للعام الدراسي 

 
 

 مصطلحات البحث -ز
تطبيق طريقة حل املشكلة  " :إن موضوع هذه الرسالة       

وقبل أن ". بوسلة لوحة اجليوب يف تدريس تصريف األفعال
تبحث الباحثة حبثا تفصيليا من األشياء املتعلقة هبذا املوضوع 
حيسن به أن تبنّي بعض معاين املصطلحات فيه ملعرفة املعىن 

قصد هبا تاملراد ولكيال خيطأ القارئ يف فهم املعاين اليت 
 :، ومن أمههاةالباحث
 تطبيق - 

على  -تطبيقا-يطبق-كلمة تطبيق مصدر طبق
وتطبيق عند  4تفعيال أى أجراه عمليا،-فّعلي-وزن فّعل

                                                                                                                        
4

 H. Munawwir Fairus, Kamus Al-nunawwir Indo-
Arab Terlengkap, (Surabaya: 2007), hal 684          
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احملدثني هو السعىي أىل استعمال الشحص أو األشخاص 
  5.الذي يرغب يف استعمالتهم

 
 

 طريقة حل املشكلة -9
كلمة طريقة حل املشكالت تركيب من ثالث 

الطريقة مصدر . الكلمات وهي الطريقة وحل واملشكالت
للغة فهي  وأما طريقة. طريقة-طرقا-يطرق-من طرق

واصطالحا الطريقة .  السبيل واملذهب وسرية أىل شيء
اسرتاتيجية استعملها املدرس أو املعلم يف اكتساب 
أهداف التعليم املسهولة أو اخلطة اليت يضعها املدرس 

                                                                                                                        
الطبعة اربعون سنة )  المنجيد في اللغة األعالممؤسة دار املشرق،  5

  49. ص(  911
مكة )،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىحممد كامل الناقة،    

   4. ص( املكرمة بدون السنة
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ينفيذها يف نفسه قبل أن يدخل حجرة الدراسة ويعمل 
  7.تلك احلجرة بعد دخوله

،  الّ ححال مبعىن -حيل-وحل مصدر من حل
 . حل املشكلة ياب اجلواب أوهي مبعىن أجي
يب تذليلها للحصول جتوهي صعوبة  ةاملشكل
الطريقة وأما طريقة حل املشكالت فهي . على نتيجة ما

اليت تستخدم يف عملية التدريس بأن ميارس الطالب 
ليواجهوا املشكالت سواء كانت مشكلة فردية أو 

 2.اجتماعية حللها معا
 وسيلة - 

                                                                                                                        
، تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين ويرسيترميزي نين 7

  29. ص(  بندا اتشيه)، بغيرها
الطبعة الثابية )، المنجد في اللغة العربية واألعالملويس معاوف،    
  4 . ص( 9119نار املشرق، : ريوت ب)العشرون، 

Dra. Roestiyah NK,Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta,1988) hal 118.
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معناها  -يسل-مصدر من وسل" وسيلة"كلمة 
أو ما يتقرب " القربة"لغة  الوسيلة 1 .السبيل أو الواسطة
   ".وسيلة ووسائل ووسل"به إىل غريه ومجع 

 لوحة اجليوب -4
إحدى اللوحات التعليمية  اجليوب هي لوحة

املتنوعة، وهي أداة تعليمية تعرض عليها وسائل بصرية 
ختدم األغراض التعليمية املتعددة، وتسمى هبذا االسم 
ألن سطحها احلامل للمواد التعليمية مقسم على هيئة 

 9 .جيوب بعرض اللوحة
 تدريس  -5

تدريسا معناه -يدرس-التدريس للغة مصدر درس       
واصطالحا فن يقصدبه لتزويد التالميذ جعله يدارسه 

                                                                                                                        
11 Achmad Warson Munawwir, Kamus Arab-

Indonesia,Surabaya :Pustaka Progressif,1997,hlm 1559 
القاهرة، دار )، لسان العرب المجلد التاسعالإلمام العالمة ابن منظور،   
 15 . ، ص(ه  9119-499 احلديث، 

،  فعالية لوحة الجيوب في ترقية مهارة و أتومان عبد الرشيد  9 
    9.ص،(رادين فتاح بالنبانج: المفونج)، ةالكتاب
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التدريس    .باخلربات العلمية أو الفنية أو بأقوام الطرق
هو حمموعة النشاطات اليت يقوم هبا املعلم يف مواقف 
تعليمه ملساعدة تالميذه يف الوصول إىل أهداف تربوية 

ولكي تنجح عملية التدريس ال بد للمعلم من . حمددة
ل، ويستحدمها بطرق وأساليب توفر اإلمكانات والوسائ
 . 4 متبعة للوصول إىل أهدافه

 
 تصريف األفعال  - 

أن التصريف يف اللغة التغيري ويف الصناعة حتويل 
الحتصل اىل امثلة خمتلفة ملعان مقصودة  االصل الواحد

وكلمة األفعال لغة كناية عن كل عمل متعّد أو  5 .االهبا
حدث مقرتن واصطالحا ما يدل بنفسه على . غري متعدّ 

                                                                                                                        
المنهج الحديث في أصول التربية وطرق حامد عبد القادر،     

 2. ص( 217 مصر، مكتبة التهضة )، اجلزء الثاين، التدريس الخاصة
العربية للناطقين تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة ريسي ترميزي نين 14

  29. ص....، بغيرها

 
15

 K.H Moch Anwar, Ilmu saraf (Bandung: Sinar 
Baru Algensindo, 2015) hal 1    
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 احلال  عا بأحد األزمنة الثالثة املاضي،وض
واملراد بتعليم األفعال يف هذه الرسالة هي   .واملستقبل

عملية التعليم والتعلم اليت يقوم املدرس والطالب بتدريس 
األفعال باستخدام طريقة حل املشكلة يف تدريس 

  .تصريف األفعال

 الدراسة السابقة  -ح
 :الرسالة وجد فيها الدراسة السابقة فيما يليأما يف هذه        
 (م7 91 -هـ 7 4 )، صدام حسين - 

تطبية التصريفات على احملادثة دارسة جتربية مبهد دار : موضوع  -
 .اإلحسان

 :مشكلة البحث -

وكان الطالب املتواسطة للمستوى الثاين قد حافظوا 
" ا األمرالفعل املاضى وفعل املضارع وفع"التصريفات األفعالية 

ولكن يبدو الباحث أن الطالب يف هذه املعهد ال يقدرون 

                                                                                                                        
 4 .ص... ، القواعد األساسيةاسيدا أمحد اهلامشي 16
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على استخدام الكلمات األفعالية املناسبة يف تكلم اللغة 
 .العربية، وكانوا يواجهون الصعوبات يف احملادثة

 :منهج البحث -

 .بيةيدارسة جتر : طريقة البحث - 

ع وكان اجملتمع يف هذا البحث هو مجي: اجملتمع والعينة -9
الطالب يف املدرسة املتواسطة للمرحلة الثانية مبهد دهر 

فأخذ البحث كالعينة بالطريقة . طالبا 91 اإلحسان 
طالبا  1 يتضمن من  (purposive sampling)العمدية 

 يف فصل الثاين

القبلي )مالحظة املباشرة، اإلختبارات : أدوات البحث -9
  (.  والبعدي

 نتائج البحث -

املدرس والطلبة يف تعليم احملادثة بتطبيف إن أنشطة  - 
 .تصريفات مبعهد دار االحسان يكون ممتازا
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إن تعليم احملادثة بتطبيق تصريفات األفعال يف معهد دار  -9
 .االحسان يتأثر يف ترقية قدرة طلبة مبعهد دار االحسان

أما عالقة الدراسات السابقة بدراسة احلالة أن هذه 
 ختتلف بالدراسة احلالة من حيث الدراسة السابقة األوىل

ولقد استخدم هذه الباحث لتحقيق جناح .ميداهنا، أهدافها
حبثه يف تطبية التصريفات على احملادثة دارسة جتربية مبهد دار 

ووجوه التشبه بني الدراسة السابقة الثانية بالدراسة . اإلحسان
، أدوات البحث، (عن تصريفات)احلالة من حيث موضوع 

 .بحثومنهج ال

 

 (م  91 -هـ 9 4 ) مرزا فتح اهلل عريف -9
 .طريقة حل املشكلة وتطبيقها على تدريس النحو: موضوع  -
 :مشكلة البحث -

عهد روضة القرأن يواجهون املشكالت مبوكان الطالب 
يف تدريس النحو وال يستطيعون أن يقرأوا قراءة صحيحة 
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. وسليمة، وحلل هذه املشكالت حيتاج اىل الطريقة الفعالة
طريقة وبالنسبة إىل البيان السابق يريد الباحث ان يبحث عن 

دراسة جتربية يف )حل املشكلة وتطبيقها على تدريس النحو
 (لقرآن بدار السالممعهد روضة ا

 : منهج البحث -

 .دارسة جتربية: طريقة البحث - 
وكان اجملتمع يف هذا البحث عددهم : اجملتمع والعينة -9

فأخذ البحث كالعينة بالطريقة العمدية . طالبا    
(purposive sampling)  طالبا يف فصل  91يتضمن من

 الثاين
القبلي )مالحظة املباشرة، اإلختبارات : أدوات البحث - 

  (.  والبعدي

 :نتائج البحث -

إن طربقة حل املشكالت تكون طريقة فعالة على  - 
 وهذ تدل على أن نتيجة االحتبارات. تدريس النحو
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((t.test أكرب من نتيجة اجلدول((t.table  7،21يعين <
9، 1. 

تدريس النحو  تتأثر على إن طربقة حل املشكالت -9
ن بدار السالم وتستطيع أن ترقع آالطالب روضة القر 

وهذ تدل على أن نتيجة . قدرة الطالب على فهم النحو
 .الطالب يف اإلحتبار البعدي من نتيجة اإلحتبار لبقبلي

أما عالقة الدراسات السابقة بدراسة احلالة أن هذه 
الدراسة السابقة األوىل ختتلف بالدراسة احلالة من حيث 

ولقد استخدم هذه الباحث لتحقيق جناح . ميداهنا، أهدافها
طريقة حل املشكلة وتطبيقها على تدريس حبثه يف 

. (دراسة جتربية يف معهد روضة القرآن بدار السالم)النحو
التشبه بني الدراسة السابقة الثانية بالدراسة احلالة من ووجوه 

، أدوات البحث، (عن طريقة حل املشكلة)حيث موضوع 
 .ومنهج البحث

 (م  91 -هـ 9 4 ) نوفا ريتا - 
 .طريقة حل املشكلةتعليم القراءة :موضوع  -
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 :مشكلة البحث -

وأما التالميذ يف هذه املدرسة خمتلفون من حيث 
خلفيتهم الدراسية، منهم متخرجون يف املدرسة اإلبتدائية 
اإلسالمية احلكومية ومنهم متخرجون يف املدرسة احلكومية 
وهذه اخللفية تؤثر كثرية يف قدراهتم على قراءة النص العريب، 

خدمها واملدرس أقل فعالية يف التعليم، والطريقة اليت يست
. املدرس غري مناسبة حىت  التدفع الطالب يف التليم القراءة

 ( MTsN Kembang Tanjongحبث جتربيي )

 : منهج البحث -

 .بيةيدارسة جتر : طريقة البحث - 
 توكان اجملتمع يف هذا البحث فأخذ: اجملتمع والعينة -9

 ةحثاالب تفأخذ. يف الفصل الثاىن من الفصلني ةحثاالب
ليكون فصال ( أ) البحث يف فصل الثاين  العينة هلذا

ليكون ( ب)و فصل الثاين . طالبا  4جتريبيا وعددهم 
طالبا وهذه الطريقة مناسب   4فصال ضابطا وعددهم 
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هادى يف كتابة  بالنظرية اليت عرضها سوترسنوا
"Metodologi Research" 

القبلي )مالحظة املباشرة، اإلختبارات : أدوات البحث - 
  .  (والبعدي

 :نتائج البحث -

إن التعليم القراءة بطربقة حل املشكلة يف درس اللغة  - 
العربية العربية جيرى على حسب سيطرة الطالب 
ولتحليل كفاءة الطالب على القراءة وفهمهم على ما 

إن تعليم القراءة بطريقة حل املشكلة يكون . يقراأون
 . فعاال يف تدفع الطلبة ورفع قدرهتم على فهم املقروء

اليت واجهها الطالب يف تعليم القراءة هو  إن املشكلة  -9
 .قلتهم على حفظ املفردات ويقرأون النص العريب

أما عالقة الدراسات السابقة بدراسة احلالة أن هذه 
الدراسة السابقة األوىل ختتلف بالدراسة احلالة من حيث 

ولقد استخدم هذه الباحث لتحقيق جناح . ميداهنا، أهدافها
  دراسة جتربية يف)طريقة حل املشكلة ءة حبثه يف تعليم القرا
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MTsN Kembang Tanjong ) . ووجوه التشبه بني الدراسة
عن طريقة )السابقة الثانية بالدراسة احلالة من حيث موضوع 

 .، أدوات البحث، ومنهج البحث(حل املشكلة

 طريقة كتابة الرسالة -ط
عتمد على دليل تإن الباحثة تألف هذه  الرسالة 

( درجة املرحلة اجلامعية األوىل) وكتابة الرسالة العلميةإعداد 
 .  91 قسم تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 التصريفتعريف  - أ

وهي مصدر  "تصريف"مفردها " التصريفات" كلمة 
وتصريف الريح )ىل اقال تع  تصريفا، -يصّرف -من صّرف

والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم 
  9(.يعلمون

والتصريف هو . التصريف لغة التغيري والتحويل
واصطالحا هو العلم 4.من الصرف إلفادة التكثري  مشتق

بأحكام بنية الكلمة، ومبا ألحرفها من أصالة وزيادة وصحة 

                                                                                                                        
، الطبعة الثامنة المنجد في اللغة واألعالممؤسة دار املشرق،   1
 .  4-1 4.، ص(سنة دار املشرق بدون: بريوت) والعشرون، 

  4  . سورة البقرة، ص 99
 املراد هنا االشتقاق اللغوي، وههو مطلق األخذ   
دار الكتاب : مصر)، تصريف األفعالععبد احلميد عنرت ،   4

  95. ، ص5.، ط( 259 العريب،
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والتصريف عند املقادمني هو  5.وإعالل وإبدال وشبه ذلك
  .اخرتع الصيغ القياسية من املعتل املسمى مبسائل التمرين

أن التصريف هو علم " خمتصر الصرف"وورد يف الكتاب 
العربية واحواهلا واحكامها يبحث فيه عن قواعد ابنية الكلمة 

  7.غري االعرابية

األول، حتويل الكلمة : يطلق التصريف على شيئني 
إىل أبنية خمتلفة لضروب من املعاىن كتحويل املصدر إىل صيغ 
املاض واملضارع واألمر واسم فاعل واسم املفعول وغريه 

والثاين، تغيري الكلمة لغري معىن طارئ . وكالنسبة والتصغري
لغرض آخر ينحصر يف الزيادة واحلدف واإلبدال ولكن 

  .والقلب واإلدغام

                                                                                                                        
دار : القاهرة ) ، جامع الدروس الغة العربيةمصطفى الغالييين،   5
    .، ص(9115احلديث، 

  9. ص،...تصريف األفعالععبد احلميد عنرت ،    
 7. ، ص(دار القلم: بريوت)، مختصر الصرفعبد اهلادي الفضلي،   7
    .، ص...جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغالييين،    
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اشتقاق صيغ األفعال بعضها  تصريف األفعال هو
  2.من بعض، وإسناد األفعال إىل الضمائر

 :الفعل باعتبار زمنه ينقسم إىل ثالثة أقسام 

الفعل املاضى هو كل فعل يدل على حصول عمل يف  - 
وهو ما دل على حدوث الفعل املاضي .الزمان املاضى

استيقظت الشعوب، يزع : شئ قبل زمن التكلم، مثل
 .فجر احلرية

الفعل املضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل يف  -9
الفعل املضارع وهو ما دل . الزمان احلاضر أو املستقبل

 .على حدوث شئ يف زمن التكلم أو بعده

الفعل األمر هو كل فعل يطلب به حصول عمل يف  - 
الفعل األمر وهو ما يطلب به حدوث  1 .الزمان املستقبل

    .شئ بعد زمن التكلم

                                                                                                                        
     92 . ،ص...معجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر،   2
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 أهمية علم الصرف   - ب

الصرف من أمهية " قال مصطفى الغالبيين يف كتابه 
ألن عليه املعول يف ضيط الكلم ومعرفة . العلوم العربية

تصغريها والنسبية إليهم والعلم باجلموع القياسية والسماعية 
رفة ما يعثرى الكلمات من إعالل وإدغام والشاذة ومع

 9 .وإبدال
على هذا األسلس فال شك أن علم الصرف مهم 
جدا ملن يريد أن يتعمق يف دراسة اللغة العربية، بأن قواعد 
الصرف تبحث عن تغيريات الكلمات وحتويل إىل صور 

ن الصرف له أغراض مهمة تعليمه، وعلى وجه عام أ.حمتلفة
تغيري الكلمات وفهم معاين  معرفةفإنه يهدف ملعرفة و 

                                                                                                                           
مقرر للصف علم الصرف معاذ بن مسلم اهلراء، 1 

 7- : ص(إندونيسيا،كلية املعلمني اإلسالمية، دون السنة)،الثاني
 -مدينة نصر) ،المدخل إلى تعلم العربية رجب عبد اجلوب اإلبرهيم،  

 71ص،(دار االفاق العربية: القاهرة
 2. ،ص...اجلزء األول جامع الدروس العربيةمصطفى الغالبيين،  12
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الكلمات،و تنمية الثرورة اللتمية، وعلى وجه خاص كان 
   :الصرف يهدف لتحقيق ما يلي

مساعدة التلميذ على عدارك اخلطأ فيها يقرأ  - 
 .ويسمع وجبانب ذلك يف حديثه وقرأته وكتابته

 .ضيط الكالم وصحة النطق والكتابة -9
 .وتدريب على االشتقاقزيادة اللفظية اللغوية  - 
تثقف التلميذ وذلك عن طريق زيادة معلوماته  -4

 .عن طريقة األمثلة والطتبيق املفيد
تصريف كلمة العربية على األوزاناملعينة وبه تعيني  -5

 .احلروف األصلية والزوائد حيث تقابل الوزن
 .ملعرفة شكل املشتقات من األمساء واألفعال - 

 علم الصرف فائدة  - ج
درست علم الصرف أفدت عصة متنعك من  ومىت

اخلظأ يف الكلمات العربية، وتقيك من اللحن يف ضبط 
معرفة  ضيغها، وتيّسر لك تلوين اخلطاب، وتساعدك عن

 .األصّلى من حروف الكلمات والزائد
                                                                                                                        

 911. ص، ...طروق تدروسزكريا إمساعيل،  13
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واحلق أن علم الصرف من أحل العلوم العربية 
وننكت على ، به موضوعا، وأعظمها خطرا، أحقها بأن نعىن

دراسته، والنّدخر وسعا يف التزّود منه، ذلك بأنه يدخل يف 
الصميم من األفاظ العربية، وجيري منها جمر املعيار وامليزان، 
وعلى معرفته وحده املعّول يف ضيط الّصيغ تصغريها والنسبة 
إليها، وبه وحده يعلم ما يطرد يف العربية وما يندر وما يشّذ 

ومبراعاة قواعده ختلو  من اجلموع واملصادر واملشتقات،
مفردات الكالم من خمالفة القياس اليت ختل بالفصاحة وتبُطل 

 4 .معها بالغة املتكلمني
 .مفهوم طريقة حل المشكالت - د

إذا أردنا حتديد مفهوم إسرتاتيجية حل املشكلة ال 
حالة شك : بد أن حندد مفهوم املشكلة، واملشكلة هي
التخلص منها  وتردد تتطلب القيام بعمل حبث يرمي إىل

والوصول إىل شعور باالرتباح، وهي حالة يشعر فيها 
املتعلمني بأهنم أمام موقف قد يكون جمرد سؤال جيهلون 
                                                                                                                        

املكتبة : بريوت) ، دروس التصريفحممد حمي الدين عبد احلميد،  4   
 .  -7. ، ص(م225 العصرية، 
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اإلجابة عنه أو غري واثقني من اإلجابة الصحيحة، 
وحتتلف املشكلة من حيث طوهلا ومستوى الصعوبة 

وأما طريقة حل املشكالت فهي . وأساليب معاجلتها
 تستخدم يف عملية التدريس بأن ميارس الطريقة اليت

الطالب ليواجهوا املشكالت سواء كانت مشكلة فردية 
 5 .أو اجتماعية حللها معا

أسلوب ) ويطلق على إسرتاتيجية حل املشكلة 
لذلك فإهنا تقوم على إثارة تفكري ( "العلمي يف التفكري

املتعلمني وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ال 
يستطيعون حلها بسهولة ويتطلب إجياد احلل املناسب هلا 
قيام املتعلمني بالبحث الستكشاف احلقائق  اليت توصل 

اليت تتبع عندما تواجه " رتاتيجية إىل احلل، وهي اإلس
    ".اإلنسان مشكلة، ويرسم خطة حللها

                                                                                                                        

Dra. Roestiyah NK,Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta,1988) hal 118.
  

   

 
إستراتيجية اللغة العربية في الطور ليازيدي حكيمة،     

   . ص،...االبتدائي
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 أهمية طريقة حل المشكالت -ه
 إن إمهية طريقة التدريس ترتكز يف كيفية استغالل
حمتوى املادة بشكل ميكن التالميذ من الوصول إىل اهلدف 
الذي ترمى إليه يف دراسة مادة منن املواد وواجب املدرس 

تلميذه من حيث املستوى الذيي وصل إليه حماوال أن يأخذ 
 7 .أن يصل به إىل  اهلدف املنشد

والطريقة حل املشكالت تعلم التالميذ كيفية 
اكتشاف األخطأ، والوقوف على املشكالت اللغوية 
احلقيقية ومعاجلتها بأسلوب علمي سليم كما تعودهم 

تلك أهم . على استخدام خطوات التفكري العلمى
اليت ميكن أن يستجدمها املعلم لتحقيق أهدافه الطريقة 

    .الرتبوية العلمية اللغوية
والطريقة حل املشكالت يستخدمها مناسبة 

هذه . لطوير فن ومهارات الطالب يف حل املشكالت
                                                                                                                        

: القاهرة ) ، طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال،   7 
   9. ،  ص(مكتبة غريب، بدون النسبة

18
    231.، ص...طروق تدروسزكريا إمساعيل،  
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الطريقة تدفع الطالب لتفكر أن منظمة بتوجه إىل 
إن مترن الطالب هبذه الطريقة، فريجو . املشكالت
 . 2 يستخدمها يف مشكالت حياتهالطالب أن 

 أهداف طريقة حل المشكلة - و
يهدف طريقة حل املشكلة إىل تنمية عدد من 
املهارة التفكريية واالدائية وتنميط خطوات عامة تبدأ 

ويهدف  .بالتفكري اجلاد حول املشكلة وتنتهي حبلها
 :سلوب حل املشكالت أيضا اىل حتقيق املطالب التاليةأ
 إثارة الدوافعية -أ

إذا فقدت الدوافعية حلل املشكالت فقد احلل، أي 
أن القناعة بعدم جدوى حل املشكلة فقدت 

 .الدوفعية حللها ولن جتد حل هلا
 :تنمية املعلومات املعرفية -ب

عن طريق حل املشكالت تنمي النواحي املعرفية لدى 
 .املفرد من تقصي والبحث عن حللول

 .اثناء حل املشكالتتعزيز اجلانب االجيايب الفعال  -د
                                                                                                                        

  
   Rahmah Johar, Dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Darussalam : 

Universitas Syiah Kuala, 2006), Hal 118. 
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   91.توظيف اخلربات السابقة يف حل املشكالت -ه
 

 مزايا طريقة حل المشكالت - ز
والطريقة . إن لكل طريقة من طرق التدريس مزايا

املناسبة هي اليت تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف 
وأما مزايا طريقة حل املشكلة كما . الظروف اخلاص لتعليم

  9:يلي
التالميذ ألنه يعمل علي خلق يثري اهتمام  - 

 .حرية مما يزيد من دافعيتهم عن حل املشكلة
يساعد على إكتساب التالميذ املهارات  -9

العقلية مثل املالحظة ووضع الفروض وتصميم 
 التجارب والوصول اىل اإلستنتاجاتواجراء 

 والتعميمات

                                                                                                                        
استراتيجية حل ،وهند شايف العجمي عبداهلل الشراحعادل  21

   4.، ص...المشكالت واتخاذ القرار
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يتميز باملرونة ألن اخلطوات املستخدمة قابلة  - 
 للتكيف

استخدام هذا األسلوب يف الكثري من  ميكن -4
الوقت خارج املدرسة وبذلك ميكن  أن 
يستنفيد التلميذمما سبق تعلمه يف املدرسة 

 .وتطبيقه يف اجملاالت املختلفة يف احلياة
يساعد التالميذ يف االعتماد على النفس  -5

 وحتمل املسؤلية
يساعد التالميذ علي استخدام مصادر خمتلفة  - 

دم االعتماد على الكتاب املدرسي للتعليم وع
 99.على انه وسيلة وحيدة للتعلم

تنمية روح العمل اجلماعي وإقامة عالقات  - 
 . 9.اجتماعية بني الطالب

                                                                                                                        
عيوب اطار او مدجل حل )انقد املوجه لطريقة حل املشكالت22
-http//:sites.google.com./site/cbtgaza/problem (املشكالت

solving/khtwat-aslwb-hl-almshklat/mmyzat-w-nqd-aslwb-

hl-almshklat diakses pada 03 0ktober 20019 . 
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 .عيوب طريقة حل المشكالت - ح
 :وأما عيوب طريقة حل املشكالت كما يلي

قلة املادة العملية اليت حيصل عليها الطالب يف  - 
 .املشكلةوقت طويل تستغرقة دراسة 

طريقة معقدة، ألهنا تدفع املتعلم إىل احملاولة  -9
 .واخلطأ إىل أن يتعلم

إذا أسند حتديد املشكلة للطالب رمبا حيددون  - 
مشكلة تافهة، وإذاقام املعلم بتحديدها رمبا 

 تصعب على الطالب
 94.ختتاج إىل التفكري العلمي اجملرد -4

 إجراءاتها  - ط

                                                                                                                           
 طربقة حل المشكالت: طرائق التدريس الحديثةأمحد حسن حممد علي،   23

 diakses pada tanggal 03 Oktober  وطريقة النناقشة والحوال،

-https://www.newاحلوار-و-املناقشة-و-املشكالت-حل2019

educ.com/   
 591.، ص...التعليم استراتيجياتاألكادمية املهنية للمعلمني،  94
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واالطالع  طالب على القراءة احلرةالحيث املعلم   - 
على مصادر املعرفة املختلفة من الكتب واجملالت 

 .وغري ذلك
يعني املعلم طالبه على اختيار أو انتقاء املشكلة   -9

املناسبة وحتديدها، وتوزيع املسؤوليات بينهم 
 .حسب ميوالهتم وقدراهتم

يقوم املعلم بتشجيع طالبه على االستمرار،  - 
يهيئ هلم وحيفزهم على النشاط يف حالة هتاوهنم، و 

املواقف التعليمية اليت تعينهم على التفكري إىل 
 .أقصى درجة ممكنة

ال بد أن تصاحب هذه الطريقة عملية تقوية  -4
مستمر من حيث مدى حتقق الغرض واألفداف، 
ومن حيث مدى تعديل سلوك التلميذ وإكساهبم 
معلومات واهتمامات واجتاهات وقيم جديدة 

 .مرغوبة فيها
:وات السابقة بطريقة أخرى هيوميكن عرض اخلط   

 اإلحساس باملشكلة - 
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 .حتديد املشكلة مع تعيني مالحمها الرئيسية -9
 مجع املعلومات واحلقائق اليت تتصل هبا - 
 الوصول إىل أحكام عامة حوهلا -4
تقدمي ما توصل إليه من األحكام العامة إىل حمال  -5

  .95التطبيق
 
 

 مفهوم لوحة الجيوب وطريقة إعدادها - ي
إحدى اللوحات التعليمية املتنوعة،  هياجليوب  لوحة

وهي أداة تعليمية تعرض عليها وسائل بصرية ختدم األغراض 
التعليمية املتعددة، وتسمى هبذا االسم ألن سطحها احلامل 

  9.للمواد التعليمية مقسم على هيئة جيوب بعرض اللوحة
                                                                                                                        

طربقة حل :  طرائق التدريس الحديثةأمحد حسن حممد علي،   25
 diakses pada tanggal 03 ،المشكالت وطريقة النناقشة والحوال

Oktober 2019احلوار-و-املناقشة-و-املشكالت-حلhttps://www.new-

educ.com/  ..   
ترقية مهارة ،  فعالية لوحة الجيوب في عبد الرشيد و أتومان   9

    9،(رادين فتاح بالنبانج: المفونج)، ةالكتاب
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لوحة اجليوب عبارة عن لوحة ذات جيوب ممدودة من 
وشكلها النهائي الكامل . إلثبات البطاقاتاليمني إىل اليسار 

 x 11 مساحته ( الربستول)عبارة عن طبق من الورق املقوى 
سم بشكل جيوب أفقية متوازية ومثبة على قطعة من خشب  1 

االبلكاش أوالكرتون املضغوط هلا عالقة لوضع اللوحة على 
تستخدام لوحة اجليوب لتدريب الطالب على تركيب 97.اجلدار

طريق االستبدال وترتيب الكلمات والسؤل مع اجليوب  معني عن
  9.والتحويل اجلمل وتكملة اجلملة بالكلمة بدال من الصورة

أما طريقة إعداد هذه اللوحة فسهولة جدا بعد توفر املواد  
 :التالية
 سم x  1 11 طبق ورق برستول قياس .  
 x 1 لوح من االبلكاش أو الكرتون املضغوط قياس  .9

 .سم 71
 .ضاغطة دبابيس عادية أو دبابيس طبعة . 
 .خيط قنب أو خيط اضابري .4

                                                                                                                        
  4 .، ص...الوسائل التعليمية التعلميةبشري عبد الرحيم الطلوب،  97
 94. ، ص...الوسائل المعينات فى التعليم العربيةإمام أسراى،   9
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 .لفاقة ورق مصمغ عادي أو ماسكنج تيب .5
 .مسطرة عادية صغرية أو مسطرة مرتية . 

 

 صورة لوحة الجيوب

 
 :مث يتم إعداد اللوحة بالشكل التايل 

قسم طبق الورق بقلم الرصاص أقساما أفقية متوازية على  . 
سم مث    حسب الرتتيب  سم 11 ضلعه ذي القياس 
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ويالحظ أن . سم على التوايل حىت هناية طبق الربستول4
 .سم 5 القسم األخري يكون ارتفاعة 

 ثن طبق الورق حسب األقيسة املبينة .9
 .ثبت هذه الثنيات بضاغطة الدبابيس . 
اثقب لوح االبلكاش أو الكارتون ثقنب متساوين من  .4

ري  أعاله وذلك لوضع خيط القنب أو خيط االضاب
 .كعالقة هلا

ثبت طبق الربستول املثىن على لوح االبلكاش أو الكرتون  .5
 .بواسطة ضاغطة الدبابيس أو دبابيس الطبعة

طوق اللوحة بالورق املصمغ حيث يشكل مادة تقوية يف  . 
 92.تثبيت الربيستول على قطعة احلشب أو الكرتون

 :بالشكل التايل طريقة اعداد بطاقات لوحة اجليوبأما 
لنا اعداد لوحة اجليوب اهنا حتتوي على جيوب ذات تبني 

سم، وبارتفاع متساو أيضا  4أعماق متساوية قدر كل منها 

                                                                                                                        
. ، ص...الوسائل التعليمية التعلميةبشري عبد الرحيم الطلوب،  29

 44- 4  
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سم، لذا البد أن حتصر البطاقة البطاقات مبقابيس    قدرة 
أما عرض البطاقة . تتناسب وتلك اجليوب من جهة االرتفاع

عليه  فهو مرتوك بقياسه إىل نوعية املادة اليت ستكتب أو ترسم
سم وهو البارز من   من بارتفاع ( أ)حيث يكون القسم 

( ب)والقسم . اجليوب واحمتوي على املادة املكتوبة أو املرسومة
. سم وهو القسم املخفي داخل اجليوب 4من البطاقة بارتفتاع 

هذا باالضافة إىل امكان استعمال الوجه الثاين من البطاقة يف 
  1 .مادة أخرى

 وسيلة لوحة الجيوب  مزايا  - ك
هلا مزايا يف " لوحة اجليوب"الشك أن وسيلة   

 : استخدامها، كما يلي
تكاليف إنتاجها بسيطة وخامتها متوفرة حمليا،  . 

وخفيفة الوزن ميكن محلها ونقلها تيسريا، وسهلة 

                                                                                                                        
. ، ص...الوسائل التعليمية التعلميةبشري عبد الرحيم الطلوب،  31

 45 
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االستخدام كما أن اإلعداد املسبق للمادة التعليمية، 
 . وبالتايل توفري وقت وجد املعلم

ن حتريك البطاقات عليها مما يساعد الطلبة على ميك .9
القيام بعمليات التفكري من التحليل والرتكيب 

 . واالستنتاج والتخيل والنقد
تنمية مهارات العمل التعاوين بني املعلم والطالب  . 

 . وبني الطالب أنفسهم
تستخدم يف موضوعات خمتلفة تتناسب مع مجيع  .4

ال واملرحلة املراحل الدراسية وخاصة رياض األطف
 . االبتدائية، وتساعد على تنمية ثروة الطالب اللغوية

ميكن استخدامها يف التعليم الفردي حيث يقوم  .5
وتستخدم لفرتة . الطالب بإنتاجها واستخدامها

زمنية طويلة نظرا إلمكانيتها يف إثارة اهتمام الطالب 
حنو العملية التعليمية من خالل األلوان والوسائل غري 

   .التقليدية
                                                                                                                        

، ...نتاج واستخدام وسائلإأساسيات مندور عبد السالم فتح اهلل،     
  912 ص
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 عيوب وسيلة لوحة الجيوب - ل

 وباإلضافة إىل تلك املزايا، هناك أيضا عيوب هلذه الوسيلة،  
 :       وتلك العيوب فهي كما يلي

يؤخذ على لوحة اجليوب إمكانية ضياع أو تلف  . 
 . البطاقات

ميكن أن يأخذ عرض وترتيب البطاقات على لوحة  .9
اجليوب وقد يضيع وقت عند ترتيب أو عرض 

 . البطاقات
 . عدم مناسبة حجم البطاقات للعرض على اللوحة . 
املساحة الصغرية للوحة قد ال تتسع لعرض بطاقات  .4

 . الدرس إذا كانت كثرية العدد أو كبرية املساحة
عدم مناسب البطاقات املوجودة يف اللوحة اجليبية  .5

  9 .للتالميذ من حيث اللون والشكل واإلخراج
 

                                                                                                                        
، ...، أساسيات انتاج واستخدام وسائلمندور عبد السالم فتح اهلل  9 

  912 ص
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المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب استعمال طريقة حل   - س
 في تدريس تصريف األفعال

وكيفية استعمال طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة  
 :اجليوب يف تدريس تصريف األفعال كما يلي

 تدخل املدرسة الفصل بإلقاء السالم - 
أن الدرس يبدأ بقراءة  خترب املدرسة الطالبات -9

 الدعاء
راءة أن الدرس يبدأ بق خترب املدرسة الطالبات - 

 الدعاء
تعرف املدرسة امسها وتشرح اهلدف عن  -4

 .حضورها يف هذا الفصل
تقدم املدرسة أوراق االختبار القبلي ملعرفة  -5

 .قدرة الطالبات على  تصريف األفعال
 ربعة فرقاتأتقسم املدرسة الطالبات اىل  - 
 فعل املاضالتبني املدرسة أهداف تعلم  -7

 والفعل املضارع والفعل األمر



41 
 

ة نصوص القراءة مناسبة تعطى املدرس - 
 .باملوضوع املدروسة

ن للحيتعطى املدرسة الفرصة للطالبات أن  -2
 .املشكالت اليت توجد يف النصوص

 حيددنتعطى املدرسة الفرصة للطالبات أن  -1 
 املشكالت

ن معجيتعطى املدرسة الفرصة للطالبات أن  -  
املعلومات واحلقائق عما يتعلق بتصريف 

 املضارع والفعل األمرضي والفعل الفعل املا
ستعمل املدرسة وسيلة لوحة اجليوب يف ت -9 

 استنتاج مادة التدريس وحل املشكلة معا  
 نسأليتعطي املدرسة الفرصة للطالبات أن  -  

 .نفهميمن األسئلة مما مل 
تبني املدرسة مادة الصرف بالطريقة حل  -4 

 .املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب
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بأمثلة  يأتنيتعطي املدرسة الطالبات فرصة ل -5 
فعل الأخرى عما يتعلق بطبيق تصريف 

 بوسيلة لوحة اجليوب ياملاض
تعطي املدرسة الطالبات فرصة العادة ترتيب  -  

والفعل املضارع والفعل  يفعل املاضالتصريف 
 املناسب بضمريه بوسيلة لوحة اجليوب األمر

تقدم املدرسة أوراق االختبار البعدى ملعرفة  -7 
 .عالقدرة الطالبات يف تصريف األف

بالدعاء مجاعة  الباتتقوم املدرسة والط -  
 االختتام عملية التعليم

 .تسلم املدرسة على الطلبة وخترج من الفصل -2 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث -أ
الباحثة يف تأليف هذه  ستخدمهتإن طريقة البحث اليت 

 Researchأو ما يقال بإلجنليزية . الرسالة فهي طريقة جتريبية

Experiment ، ويعرف أيضا باإلندونيسية"Penelitian 

Eksperimen." 
وهو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته أن 

(. املتغري التابع)النتيجة على ( املتغري املستقل)يعرف أثر السباب 
   .وله األثر اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعة

 :وأما املنهج التجرييب تتكون من اخلطوات اآلتية، فهي
حتديد جمتمع البحث مث اختيار عينة، تتفق يف  - 

 .املتغريات اخلارجية املراد ضبطها
اختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا  -9

 .قبليا
                                                                                                                        

 ،المدخل إلى البحث في علوم السلوكية ،افسصاحل بن أمحد الع   
   1 . ص, ( 225 , الريض: مكتبة  العبيكان) الطبعة األوىل، 
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 .لبحثتقسيم عينة ا - 
اختيار أحد اجملموعات لتصبح هي اجملموعة  -4

 .التجريبة
تطبيق املتغري املستقل على اجملموعة التجريبية  -5

 .وحجبه عن اجملموعة الضابطة
يف موضوع ( اجملموعتان)اختبار عينة البحث  - 

 .التجربة اختبارا بعديا
 .حتليل املعلومات -7
تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو  - 

 .فروضه
ص البحث وعرض أهم النتائج اليت توصل تلخي -2

إليه وما يوصى به من توصيات طبقا 
 9.للخطوات

عليها الباحثة يف  توأما التصميمات التمهدية اليت اعتمد
هذا البحث فهي تصميم جمموعة التجريبية مع اختبار قبلي 

 :واختبار بعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية
                                                                                                                        

 95 . ص...المدخل, افسصاحل بن أمحد الع  2
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.One Group Pre - test, Post – test Design 
 

 :و تأخذ الشكل التايل

 
 

 : التفصيل

 االختبار القبلي:  خ 

 االختبار البعدي: 9خ  

 املعاجلة التجريبية: ×  

أي تتم إجراء اختبار قبلي لتحديد املستوى يف مقرر 
القواعد قبل إجراء التجربة، مث تطبيق طريقة التعليم الربمج، ويف 

جيرى هلم اختبار بعدي ليتبني مدى الفرق هناية الفصل الدراسي 
 .بني درجة االختبارين القبلي و البعدي مما يعكس أثر التجربة

 المجتمع والعينة -ب

 ۲خ  x ١خ ت
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دار مبعهد  وأما اجملتمع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة
  . طالبا    ، وعددهم يبلغ الزاهدين، أتشيه الكربى

وأخذت الباحثة والعينة فهي مأخوذة من بعض اجملتمع، 
. طالبة   بفصل الرابع فحسب، وكان عددهن  اتباللطا

وتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة 
ويسمى هذه الطريقة بالطريقة . (Purposive Sampling)العمدية 

املقصودة، أو اإلختيار باخلربة وهي تعين أن أساس اإلختيار خربة 
  .ه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحثالباحث ومعرفته بإن هذ

اختارت الباحثة هذا الفصل كعينة يف هذا البحث، ألن 
،  التصريف حق الفهم معظم الطالبات مل يقدرن على فهم

وخيتلف هذا الواقع  مما قد درسن من العلوم واملعارف من تعليم 
 .الصرف

 أدوات البحث    -ج

                                                                                                                        

              
3

    22. ص... المدخل, افسصاحل بن أمحد الع 
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مع هبا املعلومات جياملراد بأدوات البحث هي الوسيلة اليت   
وكانت أدوات اليت . الالزمة إلجابة أسئلة البحث أو فروض

 : تستخدمها الباحثة يف هذه الرسالة هي

 االختبار  - 
إن االختبارات إحدى األدوات اليت متكن أن 
تستخدمها الباحثة جلمع املعلومات اليت حيتاج إليها 

البحث، وتقوم الباحثة باختبار القبلي  إلجابة أسئلة
 :والبعدي

 االختبار القبلي -
 تنفذها الباحثة قبل تطبيق طريقة حل املشكلة

يف تدريس تصريف األفعال  بوسيلة لوحة اجليوب
 .بغرض معرفة مستوى التحصيل الدراسي

 االختبار البعدي   -
تصريف تقوم الباحثة باإلختبار البعدي بعد عملية 

استعمال طريقة حل املشكلة بوسلة لوحة األفعال ب
 .كفاءة الطلبة  ةعرف الباحثتلكى  اجليوب

 اإلستبانة  -9
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إستبانة هو املدلول العريب الصحيح للمراد منها 
الذي يشري إىل تلك اإلسستمارة اليت حتتوي على جمموعة 
من األسئلة أو االعبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء 

 4.غ لالجابةاحملتملة، أو بفرا 
البيانات  إن اإلستبانة احدى ادة البحث جلمع 
حىت وتلك  و املعلومات احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة

املعلومات عن دوافع الطلبة وغربتهم اإلستبانة تتكون من 
 تعلم اللغة العربية على 

 طريقة تحليل البيانات -ه 

  ختباراتال تحليل البيانات -1
ت الختبار القبلي والبعدي باختبار اوحتليل عن نتيجة       

(Test “t”)  تأما من نواع االختبار (T- Test )اليت استعملتها 
 Sampleالباحثة لتحليل البحث يف هذه الرسالة هو اختبار 

Paired T Test  هو ألن املنهج التجرييب الذي قد اختارته الباحثة
التصميمات التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع 
                                                                                                                        

  49 .ص... المدخل, افسصاحل بن أمحد الع 4
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 - One Group Pre: اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنليزية

test, Post – test Design عانة احلساب على األدوات الرقمية باس
SPSS Statistics 22. 

 تحليل البيانات لإلستبانات -2
نتيجة فتعتمد على وتقوم الباحثة بتحليل البيانات عن 

 5:القانون

    P = 
       ٪

 
 

 :البيانات
P : يةالنسبة املئو 
f :الرتددات 
N :جمموعة الطلبة 

 
 

 

 

                                                                                                                        
5 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan…hal 43 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ
ولقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق عما يتعلق 
مبنهج البحث واألدوات املستخدمة يف مجع البيانات، أما يف هذا 
الفصل تريد الباحثة أن تعرض البيانات اليت حصل من البحث 

بتطبيق طريقة حل املشكلة  تدريس تصريف األفعالالتجرييب يف 
، ر الزاهدينمبعهد دا الرابع بوسيلة لوحة اجليوب يف الصف 

 اعتمادا ولتكميل هذا البحث فقامت الباحثة بالبحث التجرييب
 :اتشيه تربية جلامعة الرانريي دار السالم بندعلى إفادة عميد كلية 

B-16471/Un.08/FTK/Kp.07.6/11/2019  
 ميدان البحثعن  لمحة -1

إن معهد دار الزاهدين أحد املعاهد الرتبوية اإلسالمية 
ه أسس ،Kuta Baroيف منطقة   Lam Ceu بقريةبأتشيه، الذي يقع 

ونصر قادة اجملتمع    2 يف سنة  تعكو حاج عبد اهلل أمحد
منهم تعكو حممد أنيب الم أسان وتعكو أدم الم جيو وشيك 
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، 9115عثمان وغريهم، وأصبح هذا املعهد عصريا يف السنة 
 .وأما رئيس هذا املعهد حاال فهو عبد الرزاق، املاجسرت

فيه الطلبة من أحناء أتشيه، ويرتكب من مرحليت ويتعلم 
التعليم مها املرحلة املتواسطة والعالية يف نفس رحاب املعهد، ويريب 
هذا املعهد الطلبة بالنظام املعهدي كأن جيب على الطلبة أن 

 .نعهم أن خيرجوا منه إال للحاجةيقيموا يف مسكن املعهد، ومي
من الصباح املدرسة يبدأ الطالب أن يتعلموا كل يوم يف  

إىل الظهر، ويعودوا إىل مسكنهم بعد متام عملية التعليم، فتنطلق 
عملية تعلمهم من املدرسة إىل املعهد، ويقوموا مساء باألنشطات 

وتستمر إيل الليل بتعلم علوم الدين وقواعد اللغة اليومية املعهدية 
كز الباحثة تر و .الستطاع على فهم الكتب العربية العربية، ويهتموهنا

هذا البحث عن تدريس الصرف باملعهد ليال ال يف املدرسة، كما 
أهنم يتعلمون اللغة العربية أيضا يف املدرسة، وأن بينهما منفصل، 

 . وخيتلفان من حيث الفصل واملدرس واملادة املدروسة وغريها
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م 9191 /2 91للعام الدراسي  يبلغ عدد الطلبةو 
واملدرسون . مدرسا   وأما املدرسون فعددهم . طالبا    

وخلص . املدرسني 1 الذين يعلمون مادة الصرف يبلغ عددهم 
 :ل الصف فيظهر يف اجلدول التايل الباحث عدد الطلبة  لك

 1-4الجدول 
 عدد الطلبة لكل الصف

 عدد الطالب الفصل الصف الرقم

 األول  
    أ
 94 ب

 2   الثاين 9
 94  الثالث  

 الرابع 4
 95 أ
    ب

  9  اخلامس 5

 السادس  
 2  أ
 5  ب
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     اجملموع
وأما اجملتمع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة مبعهد دار 

عددهم  ، وكان(أ)الزاهدين، والعينة مجيع أعضاء الفصل الرابع 
   .ةطالب   

الصرف فهو كما وأما عدد املدرسني الذين يدرسون مادة 
 :يشري الينا اجلدول التايل 

 2-4الجدول 
 م2121 /2112مادة الصرف للعام الدراسي  معلمعدد 

 أمساء املعلمني رقم
 عبد الرزاق، املاجسرتتنكو   
 S.Pd.I تنكو فيسال  9
 S.Pd.I تنكو حممد نصري   
 تنكو صفا قمرى 4
 تنكو أغوستنا 5
 تنكو نصر اهلل  
 أنوارتنكو  7
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وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعهد 
 54:بعض الوسائل التعليمية كما يلي

 3-4الجدول 
 الوسائل يف معهد دار الزاهدين

 العدد الوسائل الرقم
   مسكن الطالبني  
 4 مسكن الطالبات 9
 9 مصلى/ مسجد  
 95 غرفة الدراسة 4
   معمل الكمبيوتر 5
   املطبح  
 9 مكتب اإلدارة 7
   املكتبة  

                                                                                                                        
54 Tim Penyusun, Profil Ma’had Daruzzahidin,2019 

 تنكو فضيل    
 تنكو جونيدي 2
 تنكو إبنار رشدي 1 
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 4  األساتيذ مساكن 1 
 4 ميدان   

 

تطبيق طريقة حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب في  -2
 تدريس تصريف األفعال

تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن تطبيق طريقة حل 
اجليوب يف تدريس تصريف األفعال يف املشكلة بوسيلة لوحة 

وقد قامت الباحثة نفسها كمدرسة الصرف . معهد دار الزاهدين
توضح الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات (. أ)يف الفصل الرابع 

 :التعليم، مثّ حتدد اجلدول التعليمي كما يلي

 4-4الجدول 

 جدول التعليم

 ساعة تاريخ يوم اللقاء
-99,11 9191يناير 95 السبت اللقاء األول

91,11 
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-99,11 9191يناير  97 اإلثنني اللقاء الثاين
91,11 

-99,11 9191يناير   9 الثالثاء اللقاء الثالث
91,11 

وأما خطوات التعليم يف كل دور فهي كما يف اجلدول 
 :اآلتى

 5-4الجدول 
نشاط املدرس والطالبات يف تصريف األفعال بتطبيق طريقة حل 

 .بوسيلة لوحة اجليوباملشكلة 
 اللقاء األول

 نشاط الطالبات نشاط املدرسة
تدخل املدرسة الفصل  -

 بإلقاء السالم
 رد الطالبات السالم ت -

 خترب املدرسة الطالبات -
أن الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

تقرأ الطالبات الدعاء  -
 باخلضوع والرتتيب
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تعرف املدرسة امسها  -
وتشرح اهلدف عن 
حضورها يف هذا 

 .الفصل

تستمع الطالبات اىل  -
 املدرسة

تقدم املدرسة أوراق  -
االختبار القبلي ملعرفة 
قدرة الطالبات على  

 .تصريف األفعال

تتناول الطالبات  -
األوراق االختبار 

 .القبلي

تقسم املدرسة الطالبات  -
 ربعة فرقاتأاىل 

جلست الطالبات يف  -
 فرقة التدريس

تبني املدرسة أهداف  -
 املاضفعل التعلم 

تستمع الطالبات إىل  -
 .بيان املدرسة 

تعطى املدرسة نصوص  -
القراءة مناسبة باملوضوع 

 .املدروسة

تقرأ الطالبات   -
نصوص القراءة 

 .هانوتعرب
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تعطى املدرسة الفرصة  -
ن للحيللطالبات أن 

املشكالت اليت توجد 
 .يف النصوص

حتلل الطالبات  -
املشكالت اليت توجد 

 .يف النصوص

تعطى املدرسة الفرصة  -
 حيددنللطالبات أن 

 املشكالت

الطالبات  دحتد -
املشكالت مع تعيني 

 مالحمها الرئيسية
تعطى املدرسة الفرصة  -

ن معجيللطالبات أن 
املعلومات واحلقائق عما 
يتعلق بتصريف الفعل 

 ضياملا

جتمع  الطالبات  -
املعلومات واحلقائق 
عما يتعلق بتصريف 

 ضيالفعل املا

املدرسة وسيلة ستعمل ت -
لوحة اجليوب يف 
استنتاج مادة التدريس 

 وحل املشكلة معا  

تستنتج الطالبات مع  -
املدرسة مادة التدريس 

املشكلة معا  نللحيو 
 بوسيلة لوحة اجليوب

تسأل الطالبات  -تعطي املدرسة الفرصة  -
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من  نسأليللطالبات أن 
 .نفهمياألسئلة مما مل 

 .نفهمياملدرسة مما مل 

تبني املدرسة مادة  -
الصرف بالطريقة حل 
املشكلة بوسيلة لوحة 

 .اجليوب

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح املدرسة

تعطي املدرسة الطالبات  -
بأمثلة  يأتنيفرصة ل

أخرى عما يتعلق بطبيق 
 يفعل املاضالتصريف 

 بوسيلة لوحة اجليوب

تأيت الطلبات بأمثلة  -
تطبيق تصريف فعل 
املاض بوسيلة لوحة 

 اجليوب

تعطي املدرسة الطالبات  -
فرصة العادة ترتيب 

 يفعل املاضالتصريف 
املناسب بضمريه بوسيلة 

 لوحة اجليوب

تقوم  الطالبات باعادة  -
فعل الترتيب تصريف 

املناسب  ياملاض
بضمريه بوسيلة لوحة 

 اجليوب
ع بإتبا  اتلباقوم الطت - الباتتقوم املدرسة والط -
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بالدعاء مجاعة االختتام 
 عملية التعليم

 .الدعاء مجاعة

تسلم املدرسة على  -
 الطلبة وخترج من الفصل

 الطالبات السالم ردت -

 
 اللقاء الثاين

 نشاط الطالبات نشاط املدرسة
تدخل املدرسة الفصل  -

بإلقاء السالم، وتسجل 
حضور الطالبات 

 .بكشف الغياب

ترد الطالبات السالم  -
إىل األمساء  نستمعيو 

 .الىت غابت

الطالبات خترب املدرسة  -
أن الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

تقرأ الطالبات الدعاء  -
 باخلضوع والرتتيب

تقسم املدرسة الطالبات  -
 اىل اربعة فرقات

الطالبات يف  سلجت -
 فرقة التدريس
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تبني املدرسة أهداف  -
 فعل املضارعالتعلم 

تستمع الطالبات إىل  -
 .بيان املدرسة 

تعطى املدرسة نصوص  -
باملوضوع ناسبة املالقراءة 
 .املدروسة

تقرأ الطالبات   -
نصوص القراءة 

 .هانوتعرب
تعطى املدرسة الفرصة  -

ن للحيللطالبات أن 
املشكالت اليت توجد 

 .يف النصوص

حتلل الطالبات  -
املشكالت اليت توجد 

 .يف النصوص

تعطى املدرسة الفرصة  -
 نددحيللطالبات أن 

 املشكالت

الطالبات  دحتد -
املشكالت مع تعيني 

 مالحمها الرئيسية
تعطى املدرسة الفرصة  -

ن معجيللطالبات أن 
الطالبات املعلومات 
واحلقائق عما يتعلق 

جتمع  الطالبات  -
املعلومات واحلقائق 
عما يتعلق بتصريف 

 الفعل املضارع
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 بتصريف الفعل املضارع

ستعمل املدرسة وسيلة ت -
لوحة اجليوب يف 

ة التدريس استنتاج ماد
 وحل املشكلة معا  

تستنتج الطالبات مع  -
املدرسة مادة التدريس 

املشكلة معا  نللحيو 
 بوسيلة لوحة اجليوب

تعطي املدرسة الفرصة  -
من  نسأليللطالبات أن 
 .نفهمياألسئلة مما مل 

تسأل الطالبات  -
 .نفهمياملدرسة مما مل 

تبني املدرسة مادة فعل  -
املضارع  بالطريقة حل 

بوسيلة لوحة  املشكلة
 .اجليوب

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح املدرسة

تعطي املدرسة الطالبات  -
بأمثلة  يأتنيفرصة ل

أخرى عما يتعلق بطبيق 

تأيت الطلبات بأمثلة  -
تطبيق تصريف فعل 
املضارع بوسيلة لوحة 



63 
 

فعل املضارع التصريف 
 بوسيلة لوحة اجليوب

 اجليوب

تعطي املدرسة الطالبات  -
ب فرصة العادة ترتي

فعل املضارع التصريف 
املناسب بضمريه بوسيلة 

 لوحة اجليوب

تقوم  الطالبات باعادة  -
ترتيب تصريف فعل 
املضارع املناسب 
بضمريه بوسيلة لوحة 

 اجليوب
 اتتقوم املدرسة والطلب -

بالدعاء االختتام عملية 
 التعليم مجاعة

بإتباع  اتلباقوم الطت -
 .الدعاء مجاعة

تسلم املدرسة على  -
 وخترج من الفصلالطلبة 

 الطالبات السالم ردت -

 
 

 اللقاء الثالث
 نشاط الطالبات نشاط املدرسة

ترد الطالبات السالم  -تدخل املدرسة الفصل  -
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بإلقاء السالم، وتسجل 
حضور الطالبات 

 .بكشف الغياب

وتستمعون إىل األمساء 
 .الىت غابت

خترب املدرسة الطالبات  -
أن الدرس يبدأ بقراءة 

 الدعاء

الطالبات الدعاء تقرأ  -
 باخلضوع والرتتيب

تقسم املدرسة الطالبات  -
 ربعة فرقاتأاىل 

لس الطالبات يف جت -
 فرقة التدريس

تبني املدرسة أهداف  -
 تعلم فعل األمر

تستمع الطالبات إىل  -
 .بيان املدرسة 

تعطى املدرسة نصوص  -
ناسبة باملوضوع املالقراءة 
 .املدروسة

تقرأ الطالبات   -
نصوص القراءة 

 .هانعربوت
تعطى املدرسة الفرصة  -

ن للحيللطالبات أن 
املشكالت اليت توجد 

حتلل الطالبات  -
املشكالت اليت توجد 

 .يف النصوص
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 .يف النصوص

تعطى املدرسة الفرصة  -
 نددحيللطالبات أن 

 املشكالت

دد الطالبات حت -
املشكالت مع تعيني 

 مالحمها الرئيسية
تعطى املدرسة الفرصة  -

ن معجيللطالبات أن 
املعلومات واحلقائق عما 
يتعلق بتصريف فعل 

 األمر

جتمع  الطالبات  -
املعلومات واحلقائق 
عما يتعلق بتصريف 

 فعل األمر

ستعمل املدرسة وسيلة ت -
لوحة اجليوب يف 
استنتاج مادة التدريس 

 وحل املشكلة معا  

تستنتج الطالبات مع  -
املدرسة مادة التدريس 

املشكلة معا  نللحيو 
 جليوببوسيلة لوحة ا

تعطي املدرسة الفرصة  -
من  يسألنللطالبات أن 

تسأل الطالبات  -
 .نفهمياملدرسة مما مل 
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 .نفهمياألسئلة مما مل 
فعل التبني املدرسة مادة  -

املضارع  بطريقة حل 
املشكلة بوسيلة لوحة 

 .اجليوب

تستمع الطالبات إىل  -
 شرح املدرسة

تعطي املدرسة الطالبات  -
بأمثلة  نيأتيفرصة ل

طبيق تأخرى عما يتعلق ب
تصريف فعل األمر 

 بوسيلة لوحة اجليوب

تأيت الطلبات بأمثلة  -
تطبيق تصريف فعل 
األمر بوسيلة لوحة 

 اجليوب

تعطي املدرسة الطالبات  -
فرصة العادة ترتيب 
تصريف فعل األمر 
املناسب بضمريه بوسيلة 

 لوحة اجليوب

تقوم  الطالبات باعادة  -
ترتيب تصريف فعل 

ألمر املناسب بضمريه ا
 بوسيلة لوحة اجليوب

تقدم املدرسة أوراق  -
االختبار البعدى ملعرفة 

تنال الطالبات األوراق  -
 .االختبار البعدى
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قدرة الطالبات يف 
 .تصريف األفعال

 اتتقوم املدرسة والطلب -
بالدعاء االختتام عملية 

 التعليم مجاعة

بإتباع ات لباقوم الطت -
 .الدعاء مجاعة

املدرسة على تسلم  -
 الطلبة وخترج من الفصل

 الطالبات السالم ردت -

 
 تحليل البيانات ومناقشتها . ب

 االختبار القبلي والبعدي.  
ملعرفة قدرة  هو طريقة وقامت الباحثة باالختبار القبلي

الطلبة قبل تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف 
الباحثة باالختبار البعدي أيضا قامت  تدريس تصريف األفعال

ملعرفة قدرة الطلبة بعد تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة 
، وملعرفة نتيجة الطلبة يف اجليوب يف تدريس تصريف األفعال

 :آليتاالختبار ميكن النظر إىل اجلدول ا
 6-4الجدول 
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 نتيجة االختبار القبلي

 نتيجة االختبار القبلي الطالبات الرقم
 45،5  طالبة   
 47 9طالبة  9
 5، 5  طالبة   
  4 4طالبة  4
 41،5 5طالبة  5
 5،5   طالبة   
 5،   7طالبة  7
 41،5  طالبة   
    2طالبة  2
    1 طالبة  1 
 45 1 طالبة    
  5 9 طالبة  9 
  5   طالبة    
 71 4 طالبة  4 



69 
 

 5،   5 طالبة  5 
 95   طالبة    
  5 7 طالبة  7 
 42   طالبة    

 5،    اجملموع
   :5،   = معدل

4 ،479 
 

 7-4الجدول 
 نتيجة االختبار البعدي

 نتيجة االختبار البعدي الطالبات الرقم
 77،5  طالبة   
 5، 7 9طالبة  9
 4،5   طالبة   
 1  4طالبة  4
 4،5  5طالبة  5
     طالبة   
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 5،5  7طالبة  7
 7   طالبة   
    2طالبة  2
    1 طالبة  1 
 2  1 طالبة    
 9  9 طالبة  9 
 5، 7   طالبة    
 11  4 طالبة  4 
 24 5 طالبة  5 
 5، 7   طالبة    
 74 7 طالبة  7 
 77،5   طالبة    

  44  اجملموع
   : 44 = معدل

 1,1  
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االختبار ومن اجلدول أعاله يدل على أن نتيجة املعدلة يف        
، ونتيجة املعدلة يف االختبار البعدي (479، 4)القبلي بتقدير 

 (.1،15 )بتقدير 
تقوم  Rank Testآم T- Test وقبل إجراء االختبار ت        

باستعمال اختبار  Normalitas Data))الباحثة بضبط الفائيل 
يبني حتصيل للباحثة   -4واجلدول  Uji Normalitas))العمل 

 Normalitas Data).)ضبط الفائيل 

 8-4الجدول 

((Normalitas Data نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PRETEST ,085 18 ,200
*
 ,982 18 ,965 

POSTEST ,108 18 ,200
*
 ,955 18 ,514 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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يدل على أن حتصيل االختبار القبلي   -4ومن اجلدول        

مبستوى  (Uji Normalitas)والبعدي باستعمال اختبار العمل 
واالختبار البعدي (. 5 1،2أصغر من1،15)  Sig))الداللة 

فتشري تلك (.4 1،5أصغر من  1،15) Sig))مبستوى الداللة 
النتيجة إىل أن البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي، وميكن إجراء 

يبني  2-4واجلدول  Uji Homogenitas))االختبار املتجانس 
 :كما يلي  Uji Homogenitas))حتصيل االختبار املتجانس 

 2-4لجدول ا
 Uji Homogenitas))نتيجة االختبار المتجانس 

 Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,238 1 34 ,274 

 
يدل على أن حتصيل االختبار املتجانس  2-4اجلدول        

(Uji (Homogenitas  مبستوى الداللة((Sig (1،15  أصغر من
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فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات متجانسة، حىت (. 1،974
 Uji T).)متكن إجراء اختبار ت 

وللتعرف على تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة        
اجليوب يف تدريس تصريف األفعال البد أن حتلل اختبار ت 

((Uji T  بالنظر إىل نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار
 :اآليت 1 -4عدي، ويبني اجلدول الب

 11-4الجدول 
 تحصيل ت

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRE

TES

T 

46,4722 18 12,18904 2,87298 

POS

TES

T 

80,0833 18 9,00041 2,12142 

يدل على أن نتيجة االختبار القبلي  1 -4اجلدول        
واخلطوات التالية . 80,0833ونتيجة االختبار البعدي  479، 4

تشري إىل تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف 
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وحتصيله كما بني . تدريس تصريف األفعال باستعمال االختبار
 :اآليت   -4اجلدول 

 11-4الجدول 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r Upper 

Pai

r 1 

PRETE

ST - 

POSTE

ST 

-

33,611

11 

10,24

201 

2,4140

6 

-

38,70

434 

-

28,51

788 

-13,923 17 ,000 

يدل على    -4حتصيل اختبار ت يف اجلدول         
وهذا Sig. (1،15> 1،11 .)))ومستوى الداللة ( -31 ،1 )

يدل على أن  تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف 
 .عند الطالبات لرتقية قدرة كون فعاالي تدريس تصريف األفعال
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 اإلستبانة. 2
لتنال استجابة من الطلبة على تدريس تصريف األفعال        

فتعطي الباحثة ، بتطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب
أما إستجابة الطلبة على . طلبة   ستبانة بعد التعلم مليئة اإل

 :تدريس تصريف األفعال فتظهر يف اجلدول التايل 

 12-4الجدول 
رغبة الطالبات في تدريس  تصريف األفعال بطريقة حل 

 :المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 % 55،5 1  مواقف بشدة  

 % 44،44   مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع
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من الطالبات %   55،5يدل اجلدول السابق على أن 
وال " مواقف" منهن جينب %  44،44، و"مواقف بشدة " جينب 

، ونعرف "غري مواقف بشدة"أو " غري مواقف"أحد من جييب 
تدريس  تصريف األفعال بذلك أن كل الطالبات يرغنب يف 

 .بطريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب
 13-4الجدول 

مزيدة في تدريس اللغة العربية باستعمال طريقة ال حماسةال
 حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،     مواقف بشدة  

 %   ،   9  مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع
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ترأى الباحثة أن الطالبات    -4معتمدا على اجلدول 
حيمسن محاسة يف تدريس تصريف األفعال بطريقة خل املشكلة 
بوسيلة لوحة اجليوب، ويبلغ عدد من يقول مواقف بشدة 

 %.   ،  " مواقف"، ومن يقول %   ،  
 14-4الجدول 

اللغة العربية باستعمال طريقة حل المشكلة  التركيز في تدريس
 بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 % 55،5 1  مواقف بشدة  

 %  ،   7 مواقف 9

 %5،55   غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

ظهر علينا من اجلدول السابق أن معظم الطالبات يركزن 
اهتماما يف تدريس اللغة العربية باستعمال طريقة حل املشكلة 
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" مواقف بشدة " بوسيلة لوحة اجليوب، كما يبلغ عدد من يقول 
، ولو كان أقل %   ،  " مواقف" ، ومن يقول %  55،5

 .فحسب%  5،55، وعدد هن " مواقف غري" منهن يقلن 

 15-4الجدول 

النشاط في تدريس اللغة العربية باستعمال طريقة حل 
 المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،      مواقف بشدة  

 %  ،   7 مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع
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تدريس اللغة العربية باستعمال ينشط كل الطالبات يف   
طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب، كما دلت عليه 

مواقف " البيانات من اجلدول السابق، وكانت إجابتهن إما 
منهن، %    ،  ويبلغ عدد من يقول كذلك " بشدة
 %.   ،  وعددهن " موافق" ت يقلن والباقيا

 16-4الجدول 

ال جيدا في تدريس اللغة اإلستطاعة على حفظ تصريف األفع
 العربية بطريقة حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،      مواقف بشدة  

 %  ،   7 مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع
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الباحثة يف اعتمادا على أجوبة الطالبات اليت وصفتها 
اجلدول السابق وضح علينا أهنن يستطعن على حفظ تصريف 
األفعال جيدا يف تدريس اللغة العربية بطريقة حل املشكلة بوسيلة 

   ،  " مواقف بشدة"لوحة اجليوب، كما بلغ عدد من يقول 
، فكلهن موافقات %   ،  " موافق"منهن، ومن يقول % 

 .هبذا األمر

 17-4الجدول 

في تدريس اللغة العربية باستعمال طريقة حل اإلجتهاد 
 المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %55،55 1  مواقف بشدة  

 % 44،44   مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4
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 % 11     اجملموع

أصبحت الطالبات جمتهدات يف تدريس اللغة العربية 
باستعمال طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب، كما يدل 

منهن يوافقن هبا بل %  44،44علينا اجلدول السابق،  
 منهن يوافقن بشدة  %  55،55

 18-4الجدول 

ها يدزسنفي تدريس اللغة العربية  بعد أن  الطالبات سجاعة
 كلة بوسيلة لوحة الجيوببطريقة حل المش

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 % 55،5 1  مواقف بشدة  

 %  ،   7 مواقف 9

 %5،55   غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4
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 % 11     اجملموع

ترأى الباحثة أن الطالبات  السابقعلى أساس اجلدول 
ها بطريقة حل ندرسييف تدريس اللغة العربية  بعد أن  نتشجع

 أهنن منهن%  44،44  تقول املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب كما
ولو كان منهن يوافقن بشدة  ، %  55،55هبا بل  موافقات
وهذه . فحسب%  5،55وعدد هن  هال تشجعن في أقلهن

 .مبا الحظه الباحث أثناء التدريسالبيانة موافقة 

 12-4الجدول 

فرقة التدريس في تدريس اللغة  خاللالتعاون  اإلستطاعة على
 العربية بطريقة حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،     مواقف بشدة  

 %   ،   9  مواقف 9

- -  غري مواقف   
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- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

اعتمادا على أجوبة الطالبات اليت وصفتها الباحثة يف 
فرقة  خاللاجلدول السابق وضح علينا أهنن يستطعن التعاون 

التدريس يف تدريس اللغة العربية بطريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة 
%    ،  " مواقف بشدة"اجليوب، كما بلغ عدد من يقول 

قات هبذا ، فكلهن مواف%   ،  " موافق"منهن، ومن يقول 
 .األمر

 21-4الجدول 

التدريس اللغة العربية بطريقة  فيفهم تصريف األفعال سهولة 
 حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،      مواقف بشدة  

 %   ،   7 مواقف 9
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- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

من %    ،  اجلدول السابق على أن  ظهر من
" منهن جينب %    ،  ، و"مواقف بشدة " الطالبات جينب 

غري مواقف "أو " غري مواقف"وال أحد من جييب " مواقف
بطريقة حل تدريس اللغة العربية ، ونعرف بذلك أن "بشدة

تصريف  فهمالطالبات يف  يسّهل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب
 .األفعال

 21-4الجدول 

تدريس اللغة العربية بالميول في تَ َعلُّم اللعة العربية إضافة 
 بطريقة حل المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،     مواقف بشدة  
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 %   ،   9  مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

تدريس اللغة العربية تدل البيانات من اجلدول السابق أن 
بطريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب فعالة لرتقية امليول 
الطالبات يف تـََعلُّم اللعة العربية ويبلغ عدد من يقول مواقف بشدة 

 %.  ،  " مواقف"، ومن يقول %   ،  

 22-4الجدول 

ة بوسيلة لوحة تدريس اللغة العربية بطريقة حل المشكل
 فعالالجيوب تسّهُلو الطالبات في تصريف األ

 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،      مواقف بشدة  
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 %   ،   7 مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

وسألت الباحثة الطالبات أيضا عن سهولة تصريف 
بطريقة حل املشكلة بوسيلة األفعال بعد أن يدرسن اللغة العربية 

، وكلهن موافقات أن تدريس اللغة العربية بتلك لوحة اجليوب
، وكانت إجابتهن يف تصريف األفعال الطريقة والوسيلة يسهِّلهن

"  هن أومن%    ،  قلن كذلك ، و "مواقف بشدة " إما 
وال أحد من جييب منهن، %    ،  وقلن كذلك  " مواقف

 .سوى ذلك

 23-4الجدول 

تدريس اللغة العربية بطريقة حل بالملل في عملية التعليم  إزالة
 المشكلة بوسيلة لوحة الجيوب 
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 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %  ،      مواقف بشدة  

 %   ،   7 مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

ترى الباحثة أن تدريس اللغة  السابق على أساس اجلدول
 العربية بطريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يزيل ملل

يف عملية التعليم ويبلغ عدد من يقول مواقف بشدة  الطالبات
 %.  ،  " مواقف"، ومن يقول %  ،  

 24-4الجدول 

تدريس اللغة العربية بطريقة حل المشكلة ب نتيجة التعليم ترقية
 بوسيلة لوحة الجيوب 
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 يةئو النسبة امل اجملموع احتمال األجوبة رقم

 %55،55 1  مواقف بشدة  

 % 44،44   مواقف 9

- -  غري مواقف   

- -  غري مواقف بشدة 4

 % 11     اجملموع

أن تدريس اللغة العربية بطريقة حل  يدل اجلدول السابق
اللعة  تدريساملشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يرّقي نتيجة التعليم يف 

، ومن % 55،55العربية ويبلغ عدد من يقول مواقف بشدة 
 %.44،44" مواقف"يقول 

 الفرض تحقيق -ج
 هلذا الفرض أن األول الفصل يف الباحثة ذكرت كما        
 :البحث
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لة يأن تطبيق طريقة حل املشكلة بوس : الفرض البديل -أ
الطلبة على  قدرةلوحة اجليوب تكون فعال يف ترقية 
 تصريف األفعال   مبعهد دار الزاهدين

لة يأن تطبيق طريقة حل املشكلة بوس :الفرض الصفري     
الطلبة على  قدرة كون فعال يف ترقيةيال لوحة اجليوب 

 تصريف األفعال  مبعهد دار الزاهدين

 مرتفعة ىف الطالب انت استجاباتك : الفرض البديل -ب
لة يطريقة حل املشكلة بوسبتصريف األفعال  دريست

 لوحة اجليوب مبعهد دار الزهدين 

المرتفعة  الطالب انت استجاباتك: الفرض الصفري
لة يبوسطريقة حل املشكلة بتصريف األفعال  دريست ىف

 لوحة اجليوب مبعهد دار الزهدين
 

لة يتطبيق طريقة حل املشكلة بوس: يقول  ولوالفرض األ
الطلبة على تصريف  قدرة تكون فعال يف ترقية لوحة اجليوب 

حتصيل هذا الفرض مقبول ألن . األفعال  مبعهد دار الزاهدين



91 
 

 .Sig))أن نتيجة مستوى الداللة    -4اختبار ت يف اجلدول 
وهذا يدل على أن الفرض ( 1،15أصغر من  1،11)وهو 

أن   ، أيمقبول Ha))فرض البديل المردود و  Ho))الصفري 
تكون فعال يف  لة لوحة اجليوب يتطبيق طريقة حل املشكلة بوس

  .الطلبة على تصريف األفعالقدرة ترقية 

 ىف الطالبات مرتفعة استجابات :يقول  ثاينالفرض ال
لة لوحة يطريقة حل املشكلة بوسبتصريف األفعال  دريست

 الطالباتهذا الفرض مقبول ألن  .اجليوب مبعهد دار الزهدين
طريقة حل بتصريف األفعال  دريست ىفدريس يف ت اتراغب

 نوتدفع إرادهت لة لوحة اجليوب مبعهد دار الزهدينياملشكلة بوس
     .تصريف األفعال دريست ىف ومحاستهن
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

ما يتعلق عن السابقة  فصولوقد حبثت الباحثة يف ال       
بتطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف تدريس 

وستقدم الباحثة اخلالصة،  . تصريف األفعال مبعهد دار الزاهدين
 :لييكما 

 نتائج البحث - أ
بحث التجرييب يف معهد دار بالوبعد ما قامت الباحثة       

 الزاهدين من بداية حىت هناية، فوجدت الباحثة نتيجة البحث
 :كما يلي  

إن تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف   - 
تدريس تصريف األفعال مبعهد دار الزاهدين حتصيل 

ومستوى الداللة ( - 29،  )اختبار ت يدل على 
((Sig. (1،15 >1،11 .) وهذا يدل على أن  تطبيق

طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف تدريس 
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عند  تكون فعالة لرتقية قدرة تصريف األفعال
أي نتيجة  جمموعة التجريبية أعلى من نتيجة .الطالبات

 .جمموعة غري التجريبية يف تدريس تصريف األفعال
تصريف األفعال لبات مرتفعة ىف تدريس استجابات الطا  -9

بطريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب مبعهد دار 
هذا الفرض مقبول ألن الطالبات راغبات يف . الزهدين

تدريس تصريف األفعال بطريقة حل املشكلة بوسيلة 
لوحة اجليوب مبعهد دار الزهدين وتدفع إرادهتن 

 .تصريف األفعالىف تدريس ومحاستهن 
 تراحات االق - ب

اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة        
 :البحث وهي االقرتاحات

مبعهد دار الزاهدين أن يطبقوا الطرق احلديثة   ينبغي ملعلمني - 
تطبيق طريقة حل املتوافرة يف تعلم اللغة العربية، املثال 

 املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب
على قسم اللغة العربية أن جيهز وسيلة التعليم  ينبغي -3

 .ليسهل املعلم واملتعلم يف عملية التعليم
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البد على املعلم أن يهتم اهتماما كبريا بالطالب ىف  -1
 .تدريس تصريف األفعال

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -4
إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن . يتفضلوا بالنقد
ه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال يصلحوا هذ

 .ومفيدا للباحثة والقارئني
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : Ma’had Daruzzahidin Aceh Besar 

Mata Pelajaran        : Bahasa Arab  

Kelas/Semester       : 4 /  (Ganjil)  

Materi Pokok          : تصريف األفعال 
Alokasi Waktu        : 6 x 45 menit ( 3x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti/KI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong,kerja sama, toleran, damai), 

santun, responsif, dan pro - aktif sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif  

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora 

dengan wawasan,  kemanusiaan, kebangsaan,  

kenegaraan,  dan peradaban terkait penyebab fenomena 



 

dan kejadian,serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikaator Pencapaian 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar 

 

1.1.1. Siswa berdoa dengan 

khusyu (ketekunan) 

1.1.2. Siswa masuk 

kelas/tidak Alpa 

(kerajinan) 

1.1.3.  Siswa masuk kelah 

tidak terlambat 

(kedisiplinan) 

  2.2Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, percaya 

diri dan 

bertanggungjawab 

dalam melaksanakan 

komunikasi 

transaksional dengan 

guru dan teman. 

2.2.1 Siswa mengerjakan 

tugas sendiri (tidak 

menyontek) 

2.2.2 Siswa mengumpulkan 

tugas tepat waktu 



 

3.4 Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya  

dari teks terkait topik : 

 الفعل 

3.4.1    Siswa mampu 

menyebutkan fiil 

yang terdapat dalam 

teks 

3.4.2    Siswa mampu 

menyebutkan contoh 

dari wazan-wazan 

fiil tersebut 

3.4.3     Siswa mampu 

melafalkan tashrif 

fiil  

3.4.4   Siswa mampu buat 

contoh  kalimat 

yang menggunakan 

fiil  

3.4.5    Siswa mampu 

menganalisis dan 

menyelesaikan 

permasalahan dalam 

teks yang 

mengandung  fiil  

3.4.6     Siswa mampu 

membedakan 

penggunaan dhamir 

dalam fiil  

 

 

 



 

 

    C. Tujuan Pembelajaran 

   a.  Mengidentifikasi bunyi,kata,makna dari teks sederhana 

terkait penggunaan  

فعل األمرو          ،فعل املاض فعل املضارع   dengan baik dan 

benar. 

   b.  Menjelaskan bunyi,kata,makna dari teks sangat 

sederhana terkait penggunaan 

فعل األمرو                  ،فعل املاض فعل املضارع   dengan baik 

dan benar. 

   c. Menunjukkan dan menganalisis kalimat yang 

mengandung susunan gramatikal         فعل األمرو فعل  
،فعل املاض املضارع  yang terdapat didalam teks 

   d. Membedakan penggunaan dhamir pada     فعل األمرو  
،فعل املاض فعل املضارع   terdapat di dalam cerita  

   Dengan memiliki sikap : 

 Jujur   

 Tanggung jawab  

 Peduli  



 

 Disiplin 

 

D. Materi Pelajaran 

a) Materi petemuan 1 

1. Mufradat(Kosakata) 

 

 

2. Qiraah 

 في يوم السبت

قليال  إبرهيم املكتبة، قرأالطالب إىل  دخل يوم السبت املاضيف 
املكتبة حبث إبراهيم عن حقيبته اخلضراء خارج . هانمث خرج  م

ملاذ أخذت : سأل إبراهيم أمحد  .وما وجد احلقيبة اخلضراء
هذه حقيبيت، مث فتح احلقيبة وقال إلبراهيم : حقيبيت؟ أجاب أمحد

عفوا هذه : إبراهيم وقال ألمحد فاعتذر. !أنظر داخل احلقيبة: 

تمفردا  
Mengambil : أخذت   Masuk : دخل 

Tas : احلقيبة     jawab : أجاب 
Hijau : اخلضراء Bertanya : سأل 



 

مث سأل إبراهيم  .ليست حقيبيت، يف حقيبيت  كتب ودفاتر وأقالم
قال .ما عرفت  : هل عرفِت أين حقيبيت؟ أحابت رينب: لزينب

هذه  :أجاب إبراهيم. هل هذه حقيبتك؟:  عثمان و علي 
 .ليست حقيبيت

؟ هل هي يف لبيتهل هي يف ا. نسي إبراهيم مكان حقيبة
 .فصلنعم، هي يف ال. امللعب؟ فتذكر إبراهيم أخريا مكان احلقيبة

وجد ابراهيم حقيبته على . أىل الفصل االطالب رجعو 
: أين الطالبات؟  وأجاب عمر: جاء املدرس وسأل.املكتب

حنن قرائنا كتاب : وقال حممد ملدرس. الطالبات ذهنب أىل املكتبة
 .الفقه يف املكتبة، يا املدرس

هل قرئنت  : سأل املدرس.رجعن من املكتبةالطالبات  
 . قرأنا يا املدرس: كتاب الفقه أيها الطالبات؟أجابت الطالبات

 

 

 

 



 

3. Tasrif Fiil Madhi 

 –فَعْلَت  –فَ َعْلَن  –فَعَلتاَ  –فَ َعَلْت  –فعل ْوا  –فعاَل  –فَ َعَل 
 –فعلت   –فعلنت َّ  –فعْلت َما  -فَ َعْلِت   –فَ َعْلت ْم  –َفعلت َما 
 فَ َعْلنا 

 
b) Materi pertemuan 2 

1. Mufradat(Kosakata) 

تمفردا  

Memasak (pr) : تطبح  Kami Duduk : جنلس 

Saya Membaca  : أقرأ Kami makan : نأكل 
Saya Tinggal : أسكن Belajar : يدرس 
 

2. Qiraah 

 عضاء اسرتيأ
أنا . امسي فاروق. اسريت كبرية. هذه صورة اسريت

اآلن أنا  أدرس يف . ماالج 54أسكن يف شارع باتوبارا 



 

الفصل األول من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
 .ماالنج

مدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية هو . أيب امسه توفيق
. هي ربة البيت. وأمي امسها سييت سارة. ماالنج 3احلكومية 

 يناآلن هو يدرس  يف الفصل الثا. وأخي الكبري امسه حسني
و أخيت الصغرية . ماالنج 3من املدرسة الثانوية احلكومية 

اآلن تدرس يف الفصل السادس من املدرسة . امسها جنمة
 . ماالنج 2ائية احلكومية اإلبتد

كل اليوم حنن جنلس يف غرفة اجللوس  ونأكل يف غرفة 
حنن , وبعد الصالة املغرب. وأمي تطبح الطعام يف املطبخ. األكل

حنن نعمل الواجب املنزيل , وبعد الصالة العشاء.رميكنقرأ القرأن ال
أي الكتاب تقرأ يا أخي؟ أجاب : سألت أخي.يف غرفة املذاكرة

أمي و . يقرءان اجلريدة وجدي  وأيب. قرأ كتاب الفقه أ: أخي
 .جديت تشاهدان التليفزين يف غرفة اجللوس



 

 
3. Tasrif Fiil Mudhari’ 

 –يَفَعْلَن  –تفَعاَلِن  –تَفَعَل  –يفعل ْون  –يفعالن  –يَفَعَل 
تفعلَن  –تفعالن  -تَفَعلني   –تَفَعلون  –تَفعالن  –تفَعل  

 نَفَعل   –افعل   –
 
 

c) Materi pertemuan ke 3 

1. Mufradat(Kosakata) 

تمفردا  

Tanyalah! : سأيلا   Masuklah!: دخلأ  

Siswi (jamak) : الطالبات    Bukalah  : افتحا 

Menasehati : نصح Duduklah : اجلس 

 

 



 

2. Qiraah 

 حةينص

يف يوم اخلميس املاض وصل عمر يف الفصل متأخرا وقال املدرس 
! يا الطالب: نصح املدرس الطالب. !أدخل يا عمر واجلس 

مث نصح . !وامحلو األدوات املدرسية الفصل يف وقته وأدخل
. جيدان شرح مدرسك نالطالبات امسع أيها: املدرس الطالبات

 قال عائشة لزينب!. افتحا الكتاب: قال املدرس لزينب و عائشة
 !سأيل ما مل تفهمنيا

3. Tasrif Fiil Madhi 

  ن  ل  ع  ف  ا   – ل  ع  ف  ا –ي  ل  ع  ف  ا – او  فعل  ا – فعل  ا – ل  ع  ف  ا

 

     E. Pendekatan/ Model/Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  : Saintifik 

 Metode  : Tariqah Hillul musykilah, 

Sam’iyyah Syafawiyah, ,tanya 

                              Jawab dan Diskusi  

 

 



 

     F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Siswa sebagai model 

2. Teks Cerita 

 media لوحة الجيوب .3

4. Papan Tulis 

5. Spidol 

6. Lembar pretest  

     G. Sumber Belajar 

1. Kitab tasrif   

2. Internet  

      H. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

Kegiatan Guru 

 

Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 Guru memberi salam 

dan menunjuk ketua 

kelas untuk memimpin 

doa,setelah itu guru 

mengabsen siswa untuk 

mengetahui kehadiran 

mereka 

 

 Siswa menjawab 

salam kemudian 

berdo’a 

bersama,dan 

menunggu nama 

untuk di absensi. 

 

10 Menit 

 Guru mengkondisikan 

kelas supaya kondusif 

agar kegiatan proses 

belajar mengajar 

berjalan dengan baik. 

 Siswa 

mempersiapkan 

alat pembelajaran. 

 



 

 Guru memotivasi siswa 

untuk membangkitkan 

minat belajar. 

 Siswa 

mendengarkan apa 

yang disampaikan 

oleh guru. 

 Guru memberikan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

pembelajaran yang 

akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta 

didik. 

 Guru memberi pretest 

dengan cara 

memberikan soal  

kepada masing – 

masing siswa.  

 Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

kepada siswa terkait 

materi yang akan 

diajarkan. 

 Guru membagi siswa 

menjadi 4 kelompok. 

 

 

Kegiatan Inti 

- Mengamati 

 Guru membagi suatu 

cerita yang 

mengandung fiil 

 

 Siswa 

mendengarkan apa 

yang disampaikan 

oleh guru. 

 

 

 Siswa menjawab 

soal yang 

diberikan oleh 

guru 

 

 Siswa 

mendengarkan apa 

yang disampaikan 

oleh guru. 

 Siswa duduk 

secara 

berkelompok 

 

 

 Siswa mengamati 

cerita yang 

dibagikan oleh 

guru. 

 

 Siswa menyimak 

penjelasan  guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Menit 



 

 Guru memberi 

penjelasan singkat 

tentang cerita tersebut 

kepada siswa.  

 Guru menunjukkan 

susunan gramatikal fiil 

dalam cerita  
 

 

 Guru meminta siswa 

memberikan  contoh 

kalimat fi’il yang 

terdapat dalam cerita  

 

 

 Guru memberi waktu 

kepada siswa dalam 

setiap kelompok untuk 

memahami cerita 

tersebut. 

 

cerita yang 

mengandung fiil 

 Siswa 

memperhatikan 

apa yang di 

sampaikan oleh 

guru  

 Siswa memberikan 

contoh fiil  jumlah 

yang terdapat 

dalam cerita 

 Siswa bersama 

teman 

sekelompoknya 

memahami cerita 

yang diberikan 

oleh guru. 

- Menanya 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk setiap 

kelompok menanyakan 

materi yang tidak 

dipahami  

 Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa yang lain dari 

 

 Siswa 

menanyakan 

kepada guru apa 

yang belum 

mereka pahami   

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

ditanyakan oleh 

 



 

setiap kelompok untuk 

menjawab pertanyaan 

dari temannya  

temannya  

- Mengeksplor 

 Guru mengarahkan 

siswa untuk berdiskusi 

dengan teman 

kelompoknya  

 

 Guru mencoba siswa 

dengan memberi 

kesempatan untuk 

menganalisis cerita 

yang telah mereka 

pahami. 

 Siswa berdiskusi 

dengan teman 

kelompoknya 

terkait cerita 

tersebut. 

 

 Siswa mencoba 

menganalisis 

perbedaan 

penggunaan 

dhamir dalam fiil 

dalam cerita yang 

telah mereka 

pahami. 

 

- Mengasosiasi 

 Guru membuat  siswa 

merasakan ada 

permasalah dalam teks 

tersebut mengenai 

penggunaan dhamir 

yang berbeda-beda 

 Guru guru menyuruh 

siswa untuk 

membatasi/menentukan 

permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam 

kelompokknya terkait 

cerita yang tekah 

dipelajari 

 

 Siswa 

mendapatkan 

permasalahan yang 

harus di pecahkan. 

 

 siswa 

membatasi/menent

ukan permasalahan 

yang akan 

dipecahkan  

 



 

- Mengkomunikasi 

 Guru menyuruh siswa 

dari setiap kelompok 

untuk mengungkapkan 

pendapat, asumsi dan 

informasi dari masing-

masing mereka dalam 

kelompok tentang 

permasalahan 

penggunaan fiil dalam 

cerita sebagaimana 

telah mereka pahami. 

 

 

 Guru mengumpulkan 

asumsi dan pendapat 

siswa mengenai 

penggunaan fiil  dalam 

teks secara lisan terkait 

cerita yang telah 

dipelajari dengan 

menggunakan media 

papan saku yang 

mengandung tasrif fiil 

dan kemudian 

permasalahaan akan 

dipecahkan bersama-

sama 

 Guru menerapkan 

media papan saku 

dalam menyimpulan 

 Siswa dari setiap 

kelompok untuk 

mengungkapkan 

pendapat, asumsi 

dan informasi dari 

masing-masing 

mereka dalam 

kelompok tentang 

permasalahan 

penggunaan fiil 

dalam cerita 

sebagaimana telah 

mereka pahami. 

 

 

 Siswa sampai 

kepada 

kesimpulan  terkait 

cerita dengan 

menggunakan 

media papan saku 

yang mengandung 

tasrif fiil untuk 

memecahkan 

masalah 

 

 

 

 Siswa 

memperhatikan 

guru saat menarik 

kesimpulan terkait 

 



 

kesimpulan dan 

memecahkan masalah 

 

 

 

 

 

 

 Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk membuat 

contoh lain terkait fiil 

dengan menggunakan 

media papan saku. 

 

 

  Guru menyuruh  

masing–masing siswa 

dari setiap kelompok 

untuk memaparkan 

kembali cerita yang 

menggunakan tarkib fiil  

yang telah mereka 

pahami secara lisan. 

asumsi dan 

pendapat siswa 

dan memecahkan 

masalah bersama-

sama 

 

 Siswa maju 

kedepan untuk  

memberikan 

contoh lain dengan 

memgunakan 

media papan saku. 

 Siswa 

memaparkan 

kembali cerita 

yang 

menggunakan 

tarkib fiil yang 

telah mereka 

pahami secara 

lisan. 

- Penutup 

 Guru meminta siswa 

mengambil kesimpulan 

apa yang telah mereka 

pelajari. 

 Guru memberikan 

penguatan terhadap 

 

 Siswa 

menyimpulkan apa 

yang telah mereka 

pelajari. 

 Siswa 

mendengarkan 
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kesimpulan yang telah 

di sampaikan oleh 

siswa. 

 

 Guru mengevaluasi 

siswa dengan 

menyuruh setiap 

kelompoknya untuk 

mentasrifkan kembali 

fiil  

 Guru memberi refleksi 

kepada siswa terhadap 

pengajaran yang telah 

dilaksanakan. 

 

 

 

 Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

berdoa bersama dan 

salam. 

 

penguatan yang 

disampaikan oleh 

guru. 

 

 Siswa dalam 

kelompoknya 

mentasrifkan 

kembali  fiil yang 

telah dipelajari. 

 Siswa menjawab 

refleksi yang 

diberikan oleh 

guru terhadap 

pengajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 Siswa berdoa 

bersama dan 

menjawab salam. 

 

Mengetahui 

Kepala Ma’had Daruzzahidin 

Aceh Besar 

 

                                                                            

H. Tengku Abdul Razak                                                 

 

 Banda Aceh , 20  Januari 2020 

Pendidik Mata Pelajaran Bahasa 

Arab 

 

 Lisa Rosida                                                 

160202051 



 

 أسئلة االحتبار القبلي

  الطعام...  برْي خي الكَ أ   .1
َ
 طبخيف امل

 طبخ  تَ . د    نْيَ بخِ طْ تَ . ج      بخ  طْ يَ . ب    طبخ  أَ  . أ
  سالةَ الرِ ... أنِت  هلْ  .2

َ
 يا زينب؟ بةِ تَ كْ يف امل

. د      ب  ت  كْ تَ . ج       جب  ت  كْ يَ . ب     نْيَ بِ ت  كْ تَ  . أ
 ب  ت  كْ نَ 

 الرز يف غرفة األكل... جدي .3
 أكل. د ل  أك  نَ .  ج أكل  تَ . ب يأكل   . أ

 سيرْ على الك  ... نحن .5
. د  لتَْ . ج أجلس  . ب سنيلِ تَْ  . أ

 س  لِ جنَْ 
 يف املدرسةِ ...  هنَّ  .4

. د    نْيَ تدرسِ . ج    نَ رسْ دْ تَ . ب     نَ درسْ يَ  . أ
 تدرسانِ 



 

 !ءاِ مَ ىل السَ إ!... ةريَ غِ الصَ  يتِ خْ ياأ   .6
 أنظرْ . د  أنظرا. ج     وأنظر  . ب يأنظرِ  . أ

تذهب إىل  لَ بْ ق َ َبَدنك ! ... يا ابين : ولده األب   حَ صَ نَ  .7
 املدرسةِ 

 نَ لْ سِ غْ اِ . د       ياغسلِ . ج      او اغسل  . ب    اغسلْ . أ
 كمسَ وْ ر  د  ...  يف املدرسةِ  مْ نت  إن ك  . 8

 او أدرس  .د         نَ أدرسْ . ج      يأدرسِ . ب    سْ ر  أدْ . أ
 !جيدا نَّ شرح مدرسك  ! ... أيها الطالبات . 9

 وع  مسَْ اِ  .د  يامسعِ . ج    امسعْ . ب نَ امسعْ .  أ
 !الكتاب: ...لزينب و عائشة املدرس   قالَ . 11

  تحْ فْ اِ . د  وح  تَ ف ْ اِ . ج   حاتِ افْ . ب افتحان. أ

ْقَصفِ ... ه ن  . 11
َ
 إىل امل

. د َذَهَبتْ . ج َذَهنْبَ   . ب     َذَهبَ .  أ
 َذَهْبتمْ 



 

ْقَصفِ ... حَنْن  . 12
َ
 املاء يف امل

 شربْنا. د         َشرَب و. ج     َشَربَ . ب   شرَْبنَ . أ

 ِإىَل اَلفْصلِ ...ميمونة وفريا . 13

 َدَخْلنت َّ . د َدَخْلنا      . ج َدَخلتا     .ب  َدَخال. أ

ْكَتبةِ . ... 15
َ
 إبراهيم كتاب الفقه يف امل

 َوَجدَ . د    َوَجْدناَ . ج   وجْدت  . ب   َوَجْدتِ . أ

َدِرس  الطُّالبه.14
 
 الِفْقِه أَي َُّها الطُّالب؟كتاب ...هلْ : َسَأَل امل

 قَ رَئت مْ . د قَ رَْأتِ . ج قَ رَأْتنَّ   . ب قَ رَْأمتا   . أ
   

 

 

 

 

 



 

  أسئلة االختبار البعدي

  سالةَ الرِ ... أنِت  هلْ  .8
َ
 يا زينب؟ بةِ تَ كْ يف امل

 ب  ت  كْ نَ . د     ب  ت  كْ تَ . ج ب  ت  كْ يَ . ب نْيَ بِ ت  كْ تَ  . ب
 ...  برْي خي الكَ أَ  .9

َ
 طبخالطعام يف امل

 طبخ  تَ . د نْيَ بخِ طْ تَ . خ بخ  طْ يَ . ب طبخ  أَ  . ب
 سيرْ على الك  ... نحن .11

. د  لس  تَْ . ج أجلس  . ب سنيلِ تَْ  . ب
 س  لِ جنَْ 

 الرز يف غرفة األكل... جدي .11
 أكل. د ل  أك  نَ .  ج أكل  تَ . ب يأكل   . ب

 يف املدرسةِ ...  هنَّ  .12
. د    نْيَ تدرسِ . ج    نَ درسْ يَ  ب نَ رسْ دْ تَ   . ب

 تدرسانِ 
 !ءاِ مَ ىل السَ إ!... ةريَ غِ الصَ  يتِ خْ ياأ   .13



 

 أنظرْ . د أنظرا. ج يأنظرِ . ب وأنظر   . ب
 لَ بْ ق َ َبَدنك ! ... يا ابين : ولده األب   حَ صَ نَ  .15

 تذهب إىل املدرسةِ 
. د        ياغسلِ . ج     او اغسل  . ب    اغسلْ . أ
 نَ لْ سِ غْ اِ 

 كمسَ وْ ر  د  ...  يف املدرسةِ  مْ نت  إن ك  . 8
 او أدرس  .د  نَ أدرسْ . ج     يأدرسِ . ب    سْ ر  أدْ . أ

 !جيدا نَّ شرح مدرسك  ! ... أيها الطالبات . 9
 وع  مسَْ اِ . د  يامسعِ . ج      نَ امسعْ  .ب     امسعْ .  أ

 !الكتاب: ...لزينب و عائشة املدرس   قالَ . 11
  تحْ فْ اِ . د وح  تَ ف ْ اِ . ج تحاافْ . ب افتحان. أ

ْقَصفِ ... حَنْن  . 11
َ
 املاء يف امل

 َشرَب و . د شربَنا .ج َشَربَ . ب  شرْبنَ . أ

ْقَصفِ ... ه نَّ . 12
َ
 إىل امل



 

. د َذَهَبتْ . ج َذَهنْبَ . ب  َذَهبَ .  أ
 َذَهْبتمْ 

 ِإىَل اَلفْصلِ ...ميمونة وفريا . 13

 َدَخال . د َدَخْلنا . ج َدَخلتا.ب  َدَخْلنت َّ  .أ

َدِرس  الطُّالبه. 15
 
الطُّالبكتاب الِفْقِه أَي َُّها ...هْل : َسَأَل امل

 ؟ 

 قَ رَئت مْ . د قَ رَْأتِ . ج قَ رَأْتنَّ   . ب  قَ رَْأمتا. أ     

ْكَتبةِ ...  .14
َ
 إبراهيم كتاب الفقه يف امل

 َوَجدَ . د َوَجْدناَ . ج وجْدت  . ب  َوَجْدتِ . أ
   

 

  



Angket 

تطبيق طريقة حل املشكلة بوسيلة لوحة اجليوب يف تدريس 
 تصريف األفعال

  Aceh Besar   الزاهدينمبعهد دار 

      Nama Sekolah  : 

Mata Pelajaran  : 

Kelas/ Semester  : 

Hari/ Tanggal  : 

Petunjuk pengisian  

 Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 

prestasi atau nilai rapor siswa 

 Berilah tanda ( √) pada jawaban yang dianggap 

sesuai dengan diri saudara 

 Keterangan SS: Sangat Setuju, S: Setuju, TS: Tidak 

Setuju, STS: Sangat Tidak Setuju 

 Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat 

membantu dalam pengumpulan data 

 



 

1. Saya senang belajar bahasa 

Arab mengguakan metode 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku 

    

2. Saya lebih semangat belajar 

bahasa Arab mengguakan 

metode Hillul Musykilah 

dengan media Papan Saku 

    

3. Saya lebih berkonsentrasi 

mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab mengguakan 

metode Hillul Musykilah 

dengan media Papan Saku 

    

4. Belajar melalui metode 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku dapat 

membuat saya lebih aktif 

dalam pembelajaran 

    

5. Belajar melalui metode 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku dapat 

membuat saya mengingat 

    

 

NO Pernyataan SS S TS STS 



 

tasrif fiil dengan baik 

6. Saya rajin mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab 

melalui metode Hillul 

Musykilah dengan media 

Papan Saku  

    

7. Saya lebih berani belajar 

bahasa Arab setelah 

mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab dengan 

menggunakan metode Hillul 

Musykilah dengan media 

Papan Saku  

    

8 pembelajaran bahasa Arab 

melalui metode Hillul 

Musykilah dengan media 

Papan Saku membuat saya 

mampu bekerja sama 

dengan baik dalam 

kelompok 

    

9 Belajar  melalui metode 

Hillul Musykilah dengan 

    



 

media Papan Saku sangat 

membantu saya dalam 

memahami tasrif fiil 

10 Belajar melalui metode 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku dapat 

meningkatkan minat saya 

dalam belajar bahasa Arab 

    

11 Belajar melalui metode 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku membuat 

saya mudah mentasrifkan 

fiil 

    

12 Pembelajaran bahasa Arab 

melalui metode Hillul 

Musykilah dengan media 

Papan Saku dapat 

menghilangkan rasa bosan 

saat proses belajar mengajar 

    

13 Saya setuju bahwa 

pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan  metode 

    



 

Hillul Musykilah dengan 

media Papan Saku dapat 

meningkatkan hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ناء إجراء طريقة حل المشكلة بوسيلة لوحة ثأنشطة الطالبات أ
 الجيوب في تدريس تصريف األفعال

 

 



 

 

 
 

 



 

 السيرة الذاتية

 البيانات الشخصية

 ليسا روسيدا:   االسم الكامل

 161212141:   رقم القيد

 1997ديسمرب  16تنوه أنو، :  حمل وتاريخ امليالد

 اإلناث:   اجلنس

 اإلسالم:    الدين

 إندونيسية:    اجلنسية

 متزوجةغري : احلال اإلجتماعية

 قرية تنوه أنو أتشيه جايا:    العنوان

 الطالبة:    العمل

 lisarosida560@gmail.com:  الربيد اإللكرتوىن

 دهالن عبد الرمحن:   اسم األب



 

 املزارع:    العمل

 روسليين:   اسم األم

 ربة البيت:    العمل

 قرية تنوه أنو أتشيه جايا:    العنوان

 خلفية التعليم

 SDN Padang Kleng:  املدرسة اإلبتدائية

 MTsN Teunom :  املدرية املتوسطة

 MAN 2 Meulaboh :  املدرسة الثانوية

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة 
 األن -2116الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه سنة 
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